
 יי: ,6
 אס ב 6225/0375 הרשע שולש ןויליג םיבשחמו םישנא ינותיע

 תמדקתמה החפשמל ןיזגמה

 וו
 :48 ;0/-רקא 600

 (סוטול)1- 2-3 (לטיגיד) ובנייר

 יב ווווניקמ/קטא | 0 --  רהכ

 ינרטקלאה לוחכמה ,טירגזקמ
 ! !בחרומ אדה ריזעכע ?02פ0לק רודמ

 םיירבע בשחמ יחנומל ימלועה רידגמה =
 חופתה לש הנוכמה תפש

 ?הנועה תובתכ תא גרדל לאותה לבמה תונכתה :היסייב
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 םיישיא םיבשחמ קווישו אובי רוטס רטויפמוק --

 5/4 פוח|8 51618 כסטט\6 ם6ח5וזע 48 דמו 0 ד

 54 ססטס|6 5108 סטטוס 6058/1ץ 48 ד סו 65

 5% פוחפ!6 5108 ססטט6 כ6ח5/זץ 96 דו 80 ד 65

 54 ססטפ!8 5106 קסטט|6 608/1ץ 96 ד סו 65

 8" 5וח918 5:06 קסטט6 םכ6ח511ץ 48 דמו 77 65

 8" כסטפ!8 5166 סטו כ6ח8/1צ 48 דכו 77 665

 54 51חָח6 506 10 86 8

 תואספוקב/תוחישק ןוטרק תוזיראב םיטקסידה תא גישהל ןתינ

 .םוגפ טקסיד לכ תפלחהל תוירחא ץראה לכל חולושימ תוגוזב/קיטסלפ

 .ץראה לכב םישורד םיפסונ םיציפמ

 םיבשחמ רשק תשר :ןאוביה

 אית 2 יקסניול יחר

 03-8240605 ,8360218 .לט

 !!!ךלש תוכאה טקסיד - אוסשא שורד

 טייב טפוס
 םורטקפסל הנכותו רזע דויצ

 ראודה תועצמאב

 1000 5 ק5זסא 05אזהסאו65 ואז שח=466 = | הנכותב ךרוצ אלל הליבקמ תספדמל תורבחתה רשפאמ

 9 4 קהססההטושההו = ששעסהצ (סצפדו6א

 % 0 א5שוק5זסא 5000 נסצפדוסא

 % 12 | - הטסק לכ הנכות
 ד סצצסהש וו. ל2ססא. גט פוסט, ו6חז פוששו גזוסא, 2א660, זססו אוז

 סו5555םו םח. 5558| ₪. ק=מ50א4ו וא א606 30 זאא6.,. 5

90550 

 15% רועשב מ"עמ ףסוה = רלודה לש גיצי רעש יפל

 .א"ת הלהצ 811 .ד.ת טייב טפוסל חלשו

 (1600--1900) (03) 475047 .לט

 הלעפהל הנכותב ךרוצ ןיא ,הנכות לכל םיאתמ

 =ו.ודש 64 6 ק/חו \שוצאשמ 64 6[/חו ינאובי

 .192% -ל הבחרה תורשפא 64% הג
 .6502 71 2-80/\א םידבעמ 2 לעב
 .הנכות ןודעומ -- /תונווגמ תונכות 20,000 םאות

 .םיתנכותמ םישקמ
 .ילגנא/ירבע

 .תיעוצקמ תורפס
 .תכמסומ הדבעמ י"ע תוירחאו תורש
 :םיציפמ

* *% % % % % % 

 :קווישו אובי
 03-2683064 .לט א"ת 1 הדובעה 'חר רוטס רטויפמוק

 00 19.00 הדובעה תועש

 ₪- בבר \ 1: // 4
 ונלורה בנועודלנה
 ,וא'די) הרטקפס ,ןאכ רבכ וישכע ,ול תיכיחש בשחמ ורקימה !שדח

 .הפוריאו תירבה תוצרא תא הרעסב שבכש ,90"ה תונש לש בשחמ ורקימה

 "תבחרומ רפוס קיסייב" תפש=*

 טפוסורקימ תרבח לש

 יי
 עוד וא

 5 סשה םאז םאספס
 וסהס050 די" ₪456.

 יבשחמ תא שוכרל ןתינ*
 תירבע םע ואדיו הרטקפס
 !חסחו-ב הלולכה

 :תובר תונכת תופש=א
 , 5581 םח, ₪56
 0, 6641 , -סהז חגא
 ...דועו דועו

 סק/חח-ב דובעל תורשפא +
 320% לש ןנוכ תלוביקב

 2804 גוסמ יזכרמ דבעמ+
 3.6 4. לש תוריהמ לעב

 , / ו >₪ ₪ ) - אלמ ךסמ תכירע*א

 | / - ו" \ תש 656₪5=א =פודוא6

/ 

 ימיה

 תונכתל םינתינה םייפרג ("סינססותיי) םיטיירפס ג םיבשחמ ורקימה סוחתב הנורחאה הלימה אוה 8 מ "יו *-

32 
 ועיתנמ עמש

 תכרעמ יבשחמה ןורכו ךותב סייונב םישידחה םיחותיפב שומישהו םוכחתה תונ

 ו
 / ובד ל ) (טעמכ) תושעל לכות המע ,היתויורשפאב בשחמ אוה אוהה \ 328-ה םיבשחמ ל ו

 תורכה ד חמב
 , צורע לכל תובטקוא 8 םילילצ יצורע ג םידמוע ךתושרל ךידלי תא הוולי אוה ךקסיע תאו ךתוא סד אה רה

 / סיבר רזע ירישכמ תללוכה דחוימב 0 רל ה ו םתוחתפתה תא סדקיו םהידומילב

 הקינעמה ("/א1תטישב לעופ \\ 328 בשחמ ורקימה
 / י י 0 , /

 / 4% - + תלובו תא לידגמה םוטקסוד ןנוב * וכ ומכ .תויקסע תונכות לש לבגומ יתלב רצוא לא השיג 5 209 דמ לחה
 ותאל ךתלוכי תאו דבועמה עדימה חלורוה וש

 יל לכות ומע .(י וד) רי
 ומ תוטסק ונוכ * נהו יקסעה סיקחשמהו יכסט

 ואידיו הרטקפס-ל ('מעמ ללוכ אל 318 גוסמ בשחמל) ו? א ₪()א1: ולדוגב םיהדמ ןורכז
 הבחרהל ןתינ א0א א אודו ,6א אסא דע

 : : תמישרו ףסונ עדימ תלבקל
| 

 256 א ₪ 4 א1 דע הבחרהל וחיו ל 5

/ 

 6 היה אל דוע הָּזָכ רבד יפארגה םוחתב ךרד תצירפ 7 תונפק הנ אשנב ש- "

, 

 ו ררנ תויורשפא ו דרפה ,הרידנ ת עבצ םיבשחמ ואידיו הרטקפס
/ 

 תיפארג הגוצתלו תואל 5 "
, 

 מ עב (לארשי)
0 

 דועו דועו

 סלועב ןוחצנ עסמב 5328 ואידיו הרטקמס = יז קגגדרשמ במ 02-247786 .242032 'לט



 / ה ..000

 ג ןיעה ןמ קוחר

 ייבלל בורק 5 כ( -ב םי)וק

 הלודגה קווישה תשר
 םינשהה ור
 םייקסיעו םיישיא

 םייקסיע םיבשחמ
 ו

 0 (.מ.ב.י םאות)
 606 (.מ.ב.י םאות)

 א צא 0
 וו

 אש(

 לפא ימאות םיבשחמ
 605א05, 578]א6 , ג. ך

 םייתיב םיבשחמ
 8.8.6. ה, 51 א או27

 פו \60א 64, 60 4

 הד גא] 600, 800 אז. דא 4
 6810 קץ 1100, םקפסא אמ6

 תוספדמ
 סו אווה םאסדוומה א6

 11+ , 50א, 5148, אמא,
 ו.ם.א .,85ואספה וסמאצ פז אמש

 (ןיות) :םירטולפ

"55 

 סאו -9

 8.א.6. א-צ ץוסדדמא 8 000

 םיקוריו םיינועבצ םירוטינומ
 8.6. א6 10. 8גאצ0 אש

 םיננוכ ,לפאו .מ.ב.י-ל םיסיטרכ
 (חישק קסיד) קסיד יננוכו םיטקסידל
 רו 'ב . ו ב בר חו םיסרוקו םיבשחמ תורפס

4 

 תשר תויונחמ תחאב בשחמ שכורה לכ
 רבחכ ףרטצמ 6.6 קווישה
 מ"עב שיאה בשחמה ןודעומב
 .ןודעומב רבח סיטרכ לבקמו

 מ'עב ישיאה בוחזממה ןודעומ .יס .יס ימ תשו

 03 - 282703 (סארט הפק דינ) רטנס ףוגנזיִד םייקסיע םינשחמנ - זואהורקימ

 03 - 287362 (ל"נב לעמ)רטנס ףוגנזיד םייתיב םינשחמ -טייבנ אפנא

,/) 0] 7/7 
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 םיבשחמ
 יפקיה דויצו
 םימולשתב

 תועצמאב
 יארשא יסיטרכ

 | ג
 ב .יסנניפה םוחתב םעפהו בוש תשדחמ יד-לפירט
 ,םיבשחמה ףנעב הנושארל ,ךל תרשפאמ יד-לפירט
 יפקיהה דויצה ,םיבשחמה בטימ תא שוכרל
 תועצמאב ,"םיירלוד םימולשתב ,הנכתה תוליבחו ָז

 .יארשא יסיטרכ
 :עצבמה תרגסמב ךל העיצמ יד-לפירט
 .תוסמדמו םיפוסמ-ל0ג'ד ₪
 םיבשחמ ,בשחמ ורקימ תוכרעמ -\אד*ולט ₪

 םיבשחמ ,םיישיא םיבשחמ ,םייקסע
 .תוסמדמו םיפוסמ ,םידיינ

 ,סיישיא םיבשחמו תוספדמ -]!05% -₪ -
 הלעפה תוכרעמ-'\רסיר לטיגיד ₪

 6 /205 ,( ( 86 ,6 / א.( / או
 :ףנכת תוליבחו םירלייפמוק =

 ידי בשיחה סיבשחמה תרבח -יד-למוט
 7 ₪ יפל םילקשב חיהי סולשזה'
 בויחה סויב תוקוחמה/תורבעה 1

 ו

 כ כ וישו
 ורבי ילו "שיאה בשרו 6

 - ל ,

 מי"עב יד-לפירט
 .תרושקת תוכרעמו יפקיה דויצ ,הנכות ,םיבשחמ

 .((4 ,6 ןופלט ,,71 ,ןג"תמר ,29 הריציה 'חר

 .ךומסל ימ לע שיש בוט
 גסאגאא

 רעש רופיס

 א1. תרדסמ יראטא

 תשולשמ דחא אוה ,(רעשב) א1 600 יראטא
 מנורכזש ,יראטא העיצמש םיבשחמה ימגד
 .יק 64 דעו 'ק 16 תלוביקב לחה
 62 לש האלמ תדלקמ אז יראטא יבשחמ לכל

 הגוצת ,םורב הבורצ קיסייב תפש ,םידילק
 .דועו תונכית תופש 8 ,תידוחיי תיפרג
 ןנוכ ,פייט :יפקה דויצ רחבמ יראטא יבשחמל
 םרא תאביימ םיבשחמה תא .תונוש תוספדמו
 -כורל םניח תונכות רחבמ ףא העיצמה ,מ"'עב

 .בשחמה יש

 | ב ו ו ו

 בשח ףשכ 6

 םייתפכיאה

 ילמרכה בתכה ןיינע) רוניבא ר''ד לש ותרושב
 ("תונכיתה רוד" יכרוצו בשחמה ירגתא חכונ
 תוססותה תובוגתה ןיבמ .םיבר םידה הללוח
 אצמת דוע .תוגציימ ,תודחא ונרחב תובקונהו
 ,תופלצה ,תורוקיב רפסמ ירלופופה רודמב
 ונתדות .תויוויטקורטסנוק תועצהו תולאשמ

 .םהל תפכיאש םיארוקה לכל

 תמכו תדר דה עט 90 טק

 םורטקפס עדוי ימ \6
 ביבא תא יטומ

 םורטקפסה בשחמל תורשפאמה תודוקפה לע
 עימשהל וא ,הצוחה רשקתהל רילקניס לש
 דדסב ,ןהב ךורכש המ לכו תוילקיסומ תומיענ

 התוא בהאתש הר

 רכמבר רכנבר ?"|
 םלועה תושדחמ

 ימי
 הז רודמ םינכמ וניארוקמ םידחא תוליכר"כ הז

 ונתתו

 מוערת תא ריתסהל ונל השקו "'תיפנע

 םירחא םיארוק .הז ךדכדמ יוניכ חכונ הנטקה

 תבחרה םושמ ,אקווד וביחרהל םיניינועמ
 יוניש אלל ראשנ רודמה , ןכ וא ךכ .םיקפוא

 ךפתשל םיברמ ונא המכ דע בל םיש) ופקיהב
 ,ךתובידאל הרומתב תאזו ,הכירע יניינעב
 תא ונשגדה ךא (ךיניינעב ונפתשמ התאשכ
 .ונמוחתל רתוי םיבושחה םיקהבימה

 שדוחה ןויאר 25

 רלפוט ןיוולא

 השדח היגולונכט ץמאל דימת םידחפמ םישנא"
 הז היה םעפ .םהייח חרואב םייוניש תררוגה
 ,אטבתמו רתוי ילאיר דחפה םויה .קוחר ששח
 ירבד תא ארק ".ההובגה הלטבאב ,לשמל

 .ונתפוקתב רתויב םסרופמה ןדיתעה

 רהמ אבקאמ 5%

 בשחמתמ טירגאמ הנר

 יבשחמב שידחה גצוה זאמ ףלח רצרצק ןמז
 תנידמב קווישל זרכוה רבכו ,שוטניקמ ,לפא
 תא םיפקשמה םינרקא תרדס ךינפל .לארשי

 הקיפארג ללוחל טנייפקמ תנכות לש התלוכי

 .טירג"קמ :הרדסה םש .טירגאמ הלדא

0 

 לטיגיד תיבמ ישיאה בשחמה לע הריקס
 .ןנעב תשקה בשחמ ,טנמפיווקא

 כ

 לש הנוכמה תפש תודוא ,תבבחתמה הרדסב

 .ישילשה קרפה ךינפל ,חופתה

 בקיו ןרוג 6

 םייתיב םיבשחמ

 בורקמ טבמ

 יררה סמס

 םישומיש

 רובת ןומא

 ידיב תונכדועמה ,יררה סמס לש ויתואלבט

 2% .םיבשחמו םישנא ןיזגמ ךרוע ,ןהכ וסינ

 ןת .לארשיב םיירלופופה םייתיבה םיבשחמה

 תא ןכדע הרקמ לכבו וסנכוהש םייונישל רתעך

 סבל .היינקה עובשל ךיריחמ
 םיעובק וליפאו) "םיעובק" םיר ! תיטורה וליתשו) הוי ,

 -יחרה דור הו תי
 1 יויו

 5 ו לש .
 ופסכ תא לצנ .חקמתהל ןתינ

 טלפטלק 6%
 םיארוקה תסרוב

 סובולג-ןהכ תיגחל םימרוזה םיבתכמה תומכ
 ודמב יוטיב ידיל האבו ,תמאב הרידא ונלש
 ןת ,הז ןתוזחק רודמל בתוכה ,התא .לדגומה
 משנ .דבלב תויטרפ תורטמל דעונ יכ ךתעד
 "וימה ספוטה יבג-לע ךיתושקב תא חלשת םא

 תוליעפ לע ונל חוודת םא ףאו ,דבלב דע

 .ךנודעומ

 דיפ לארשי ל"ומ

 סיבירו'ןהכ תיגח תכועמ תוכי

 םינשחמ

 ': תושדח

 לע הקיפאוג

 תונובשח תלהנה

 ג םייונמ

 וי הוונעת

 דוה' תועדומ

 יללכ ץעוי

 + םיעונק םיפתתשמ

 דג הצפה

 % הנאמ 'חר :תועדומל ןעמה
 4438 24489 יט

 ונמל חותפיו ונמל חותפ*וק
 תי :תכועמה ןעמ

 5 א רע שיפה היג

 1 יורו | + 1007

 \ א[ + ( 0 וו

 \ כו! 0/1 איז

 0 ו

 1% וז
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 חח

 םיבתכמ תכרעמב םילבקתמ (םעפב) םעפ ידמ
 ,ומורכ ריינ ,עבצ תונומת ןיינעב תונברדכ
 .םימוד םיניינעו םידומעה רפסמ

 הז ןיזגמ רובע םלשמה ,ארוקש אוה יעבט
 רשא רצומ לכקל ףואשל יאכז ,יטרפה וסיכמ
 ונרתיו עודמ .המישרמ ,תדדוצמ הפיטעב ףוטע
 ?וז הפיאש תמשגה לע אופיא

 אוה יולג דוס .םיתעה קוצ לשב :אטישפ
 ועדי אל רשא - םיילארשי םינותיע רפסמ יכ
 וצלאנ ,םהיתויולע תא (דעומ דועב) ןתמל
 וניאש ,רחא דוסו .חטשהמ םלעיהלו רוגסל

 לש ילאיצנטופה םרפסמש אוה יולג תוחפ
 ופוסב :םוצעו ריבכ וניא ישיא בשחמ יארוק
 םיניינעתמ טניא לארשי יבשות בור ,רבד לש

 | = .ןיזגמב םיחוודמ ונא םתודוא םיאשונב ןיידע
 םהל םינותיע םא :רורב יד אופיא זמרה -

 לכלכל םיכירצ דואמ הבחר (\ש1.) הדמח
 םיווצמ ונא ,תיברימ תוריהזב םהיתואצוה תא
 תמאב ונחנאש םג"המ .םייתעבש תאז תושעל
 תמאבו ישיאה בושחימה יאשונ תא םיבהוא
 -עבהו םיישקה לכ ףרח רואל תאצל םינווכתמ
 .תוי

 וניארוקל העדוה

 ונתלוכיבש הדבועב םיאג ונא ,ןכ"יכ-הנה
 יילייטס''הו 'הרקוי''ה םץ םג ,לעייתהל
 יכ אוה (ונתעדל) רקיעה .םעוה טעמ םרהוז
 קתרמ עדימ לבקל טוהלה ארוקה יונמה התא
 .ותעב - והלבקת ,ףלאמו

 לע םירזוח ונא ,בגא ,יונמ ךניא םא
 ןה ךמצע ןיירשלו יונמ התע שוכרל ונתעצה

 זודב תויארקא ינפמ ןהו ריחמ תואלעה ינפמ
 ...םינכ

 תונרמש תונש 0

 קר שי םילשורימ פ''א רוטקוד לש ובתכמב

 ןיאש תשדוקמ תובא תרוסמ :תחא תיניינע הנעט
 רבע וזכ הנעט לש היפוא ונימיב .הב תעגל
 תנוכמ וא בשחמ לכב הצצה .ידוסי יוניש
 תכרעמ לכ לש תיב ףלאה יכ הארמ הביתכ
 ןמיסמ לחה .םינמיס 64-מ הלעמל ליכמ בתכ
 הז תיב ףלא .95 דעו (חוור ןמיס) ,2
 (!) 27 וא ,ימורה בתכה תויתוא 26 תא ליכמ
 ינמיס ,תורפסה לכ תא :ירושאה בתכה תויתוא
 -יס רפסמ דועו ןובשח תולועפ ינמיס ,קוספ
 .טועימב ןה בתכה תויתוא ;םידחוימ םינמ

 בתכה ינמיס לכ תא ונל ונצמיא תירבעב

 תא םהב ונראשה וליפאו ,תויתואמ םינושה
 .תירבעל ךופה אוהש ,יזעולה הביתכה ןוויכ

 וכפהו םידוהיה ןמ םייבקע רתוי ויה םיברעה
 ,קיספהו הלאשה ןמיס לש הביתכה ןוויכ תא
 םג ונא .תירבעב תושעל היה יוארש יפכ
 לכב תוימורה תויתואה תא ונל ונצמיא
 ךכש ןוויכ .תיגולונכטהו תיעדמה הקילובמיסה
 תירבעה לש בתכה תכרעמל אורקל רשפא םאה

 ?תובא תרוסמ ונימיב
 ותשיג .יונישו תומדקתה רוצעל רשפא"יא

 םג תמייק התיה פא רוטקוד לש טבמה"תרצ
 לכיהל שגיו חרטי םא .םינש ףלאמ רתוי ינפל

 תוליגמה ןיב אצמי ,םילשורי ןואיזומב ,רפסה
 תא בתכ רפוסה .תניינעמ תחא הליגמ תוזונגה
 שודיחזא היהש ,יחכונה ירושאה בתכב הליגמה
 וש תא בותכל התיה תינרמשה ותבוגתו ,רז
 !קיתעה ירבעה בתכה תויתואב היווהה
 התמד ירושאה בתכל זא רפוסה לש ותכוגת
 בתכל דבכנה רוטקודה לש ותבוגתל דאמ

- 
 יטבמ לש יטנופ קיתעת אוה

 ותמישרמ עטקב פא רוטקוד השעש ומכ
 ,קיתעתמ דואמ הנוש והשמ איה בתכ תכרעמ
 קוידמ הבושחו תיניצר רתוי הכרה איהו
 יא בתכ תכרעמ ףא .יטנופ
 .ילמרכה בתכה אל םג ,םיזוחא האמב תיטנופ

 התובישחב תינשמ איה הקיטנופה םלוא
 הל שי !חוכות תילגנאה הפשהו ,קודקדל
 .תחרופכ הלוע הפשהו דאמ הליעי בתכ תכרעמ
 המצעתה תירבעה הפש תה ימי ךשמב
 לכמ לודגה םילמ רצואב תילגנאה הרשעתהו
 ללכ יאדכ אל םלוא .תירבעה הפשה ןולימ
 ,תילגנא הקיטנופ יהמ ריכזהל

 הליעי בתכ תכרעמ ונמצעל חתפנ אל םא
 ,ותמצוע לכב יחכוגה ךילהתה ךשמיי תירבעל
 םילעפמה לכב .תילגנאל רומג רבעמ אוהו

 דגנאב הכותכ היצמרופניאה ץראב עדייה יריתע

3 

 תויהל הלוכ

 .וישכע רבכ תיל
 תירבעה תלצהל יוכיס חתופ ילמרכה בתכה

 רמאמב רבכ יתנייצש יפכ .לארשי תנידמב
 הכומנ איה ץראה ידילי לש תירבעה תמר ,םדוקה
 .םירדוק םה תיחכונה תנוכתמב דיתעל םייוכיסהו

 חפוח ,רוניכא 'מ ריר

 תומדקתה רוצעל רשפא"יא"יוטיבה 4
 תישממ הדבוע יהוו .קיודמ וניא "יונושו
 תורמל - תירושאה תואה לש היפרגופיטהש
 תובר םינש ינפל םירבעה י"ע הצמואש
 תואה לש היפרגופיטה .התנתשה אל טעמכ
 תינוויה תואה לע תססובמה ,לשמל ,תיניטלה
 :ינפב אקווד ,תירושאה תואה ומכ ,האצומש)
 :גודל .םייתוהמ םייוניש הרבע (הכומסה היק

 רוכיח :היוטנה תואה ,הנטקה תואה תריצי :
 םיבוציעו םייתוג םיבוציע ,בתכה תויתוא
 תיברעה בתכה תכרעמ םג .דועודועו ,םיימור
 רכחל ןתינ םויכו - תוניתמב םנמוא - החתפתה
 *עפלו הכר תוריהמב ןבתוכל ,תויברע תויתוא
 תוריהמב (בטיה ןארוקל) ןחנ

 ו בתכה ,ןכ-יכ"הנה
 -רגילק הניחבמ "רגפמ"ו תינושל הניחבמ ןב
 זולכוא ידיב לאמשל"ןימימ הביתכה םצע) תיפ

 לע דואמ השקמ ,ןימי דיב בתוכ הבורש ,היס
 םג אלא (דיעיו יאקיפרג לכ לאש :עוציבה
 רישכמכ .תיפארגופיט הניחבמ שממ ןשוימ

 -ואמ קר

 ש ףגנ ןבא והירה תינרדומ תרושקתל

 דע עלוק אופא אוה "ןבואמ" יוטיבהו ,שממ

 .דואמל
 רוניבא ר"ד לש ויתועצה תא לוקשל יואר

 ונייהד - יניצר חרואב
 רבכש יפכ .םיניסה לש םבצמב אצמינ אלש

 (ביתכהו) בתכה .רבעב ונרכזה
 תובשחמתהה ןיינעב) לושכמ םויה
 םיניסה לש םתונרמש חכונ ...ורבועל ןתינ

 מב סא קֶפַס ,םתייסולכוא חכונ חטבלו האמבט

 םיבשחמל היהת תחאויםירשעה וא םירשעה

 יכ הצופת םיישיאה ל הלמה תי ב ןיס ינב ברקב י
 יכה אקווד

 לה תא ליצהל ,רוניבא ר'ד

 זאלגמ רעבנ

 בטיה רטיר להוז"
 פיה בטיה לקוש

 אטבמ רוניבא ר'ד לש ויתוע

 רעינ - דימתמו זאמ - רשא

 . ּפ ןהשלכ תורפ
 םילשוריב

 מ פ"א ר'ד לש ותעדל ףרטצמ ינא

 ש -
 םכל ריבסהל יתטלחה (...) םתוא םתנבה אלש
 .םתעפוה רדס יפל םתוא

 ךרד ןיא דוקינ ילמרכה בתכב ןיאש ךכב <
 ןתינ ךכל המגוח .הלמה יוגיה תא ןיבהל

 -שמב ר''דה לש בתכמב ,אלפו אלפה ,אוצמל
 +אקאו וס םוווא אווה אא(7ואו :טפ

 ינשב הז טטשמ ןיבהל ןתינ אאא
 תנווכ !אל יאדו :וא ...ןיזגמב ול ידו :םינבומ
 הארג יל ךא ,ינשה חוסינל הארנכ התייה ר''דה
 .ןושארה חסונה אקווד

 יאפוריא השועש תואיגשה רפסמל עגוגב <
 רקחמ ךרע רוגיבא ר''ד םאה .ילארשי וא

 ודיב תועט ,תאז דבלמ .בשוח ינניא ?אשונב
 יאפוריאה ףילחמ םימעפ המכ קדוב היה וליא
 ותעד הנשמ יאדו היה "ל א ןיב
 זקטב רתוי בוט תובלתשמ תוינכט םילמ" 4
 *בעל סוקמב ,רוגיבא ר''ד ןעוט ,רמולכ "טס
 שי ,תוינכטה םילמה לש יספאה זוחאה תא תר
 "גנאל תירבעב םילמה יזוחא ראש תא ךופהל
 עגושמ ארוק ינא ךכ בשוחה םדא ,ןכל .תיל
 הטובה ןושלה לע החילס) .רבדל חרכהב אלו
 (.יאמדקא אל ינא לבא

 הפיסומ תוילמרכה תויתואה תפסות" <

 האירק תואיגש חולישל תינויחש הרתוי
 *משמ רסחו ימתס טפשמ טושפ והז ."הנבהו
 .תוע
 הטושפ בשחמל ילמרכה בתכה תסנכה" 4
 ךכ לכ תונורתיה ."םירורב היתונורתיו הלוז
 ר"ד תעידיל .םינבומ אל םהש דע םירורב

 *שחמ יכרצל קר אל םישמתשמ הפשב רוניבא
 תועצה דגנ םיבתכמ תביתכל םג אלא ,םיב

 בושו) רוניבא ר''ד לש וז ומכ תויטוידיא
 .(הטובה תירבעה םע החילס
 תלצומ יתלב רודיס ללגב תלשתנ ןיס" <
 הגידמ איה לארשי םאה ."ריינ לע ויד לש

 ןיב (החילס בוש) לזאזעל רשקה המ !תלשחנ
 !לארשיל ןיס
 ירבעה קודקידה תא תאטבמ הטישה" <
 "לפטי" ר"דהש ירחא ."אלמ ביתכו דוקינ אלל

 אלא ,תירבע הייהת אל רבכ איה הפשב
 עודי םאה .תועמשמ רסח תורבה לש בובריע
 הלמ לכל הנתנית תונוש תוסריג המכ ר'דל
 המ הז לבא ימצע תא רתוס ינאש רעטצמ)
 .(שיש

 םא) ר"דה בתוכ ילמרכה בתכב ותבושתב
 תשמתשמש תינכות תפרוצמש (ןוכנ יתנבה
 יתראהש הווקמ ינא !איה הפיא ,ילמרכה בתכב
 ריאאש הווקמ ינא ירה אל םא ,םירוויע יגיע
 םיארוקה יגיע תא

 רחא בואכ אשונל תונפל ינוצרב תעכ
 םהבש תונויליגב .םימסרפמ םתאש ןולימה
 "ל קר םתעגה ןיגוריסל ןולימה תא םתמסרפ
 וכרטצת ןולמה םוסרפ תא ומייסתשכ הז בצקב
 תונשייתה ללגב שדחמ ובתכל

 יגול בבש לש הבושתה תא לבקמ אל ינא
 וא תוחפ ונפש םיבר םיארוק םתלכאה התואש
 שקב הקיגולהש הטושפה הביסהמ ,הז רשקב רתוי
 יבש יל הארנ אלו.יל הרורב ךכ לכ אל םכלש

 ך
 ,דחאכ םישמתשמהו םיח

 תריציש ןויכמ :אשונל םיחמומל רשא

 לש םדיקפת םכתסמ ,המלשוה ילמרכה בתכה
 וא הנוב תויהל הלוכי וז .תרוקיבב םיחמומה

 ועבקי תרוקיבל םיחמומה אל לבא ,תינסרה

 "וימב)ושמתשי בתכ הזיאב םישמתשמה רובע

 בתכה סרובעש םיבשחמ ילעב רובע אל דח
 הימדקאהש יפכ .(ירושאה לע ףידע ילמרכה

 הניא םלוא ,תושדח םילמ עיצהל הלוכי ןושלל
 ,ןשומיש תא תופכל הלוכי

 אוה רוניבא ר''ד לש ותדובעב הפיה

 :ירקלו הביתכל תוריהמב לגתסמ ,שמתשמהש

 בתכה לולע ןמזה ךשמב .שדחה כתכב הא

 ,ירושאה בתכל ליבקמ בתכל ךופהל ילמרכה
 ,ידמל לודג היהי וב םישמתשמה רפסמו הדימב

 ךפה ירושאה בתכה :וז תורשפא יבגל

 ןפוא ותואב תירבעה הפשה תביתכל יעצמאל

 בתכה תא ךופהל רוניבא ר''ד הסנמ וב ,הארנכ
 ידי לע - הפשה תביתכל שדח יעצמאל ילמרכה
 הכיפהמ

 יתלב תומישמ המילשה לארשי תנידמ
 עודמ ."התמ" הפש שודיח :תובר תוירשפא

 הבש םלועב הדיחיה הנידמל הייהת אלש

 דועו זבתכ יגוס ינשב ל'בקמב םישמתשמ

 בתכל תרבודמ הפש ןיב יחרכה רשק לכ ןיא

 ,עודיכ .ךוגיחו לגרה לש רשק דבלמ ,םייוסמ
 .ךוניח ןכו תונשל ןתינ םילגרה

 ניל כשומ ,ןתנוי לאפ ומי בשומ .ותנוי אפ"

 תוחובשת טושפ

 ןיזגמ לש םיקיתווה ויארוק לע הנמג ינא
 תא חבשל ינוצרב הזכש רותבו ,ישיא בשחמה
 וב לחש םוצעה רופישה לע ןותיעה יכרוע
 זתמל :םירודמה תפסוה רחאל תאזו ,הנורחאל
 תביתכ לע םירמאמ תרדיס ןכו םישומיש ,ליח
 *עש בשחמ :רודמה תרגסמב קחשמ תוינכות
 ולא םירודמ .םימייקה םירודמל ףסונב ,עוש
 ךכ ,ןויעל םיענ ןיזגמה תא ושע יתעד יפל
 םינושאר םידעצ םישועה ולאל םג הנופ אוהש
 "טקפס בשחמ לעבכ תישיא .בשחמה סוחתב
 םירמאמה תרדיס תא הבוטל ןייצא םור
 אל וז הרדיס תעפוה יִכ הווקמ ינא .םורטקפסב
 גוסמ בשחמ ילעבל תלעות איבת ךכבו עטקית

1 
 םירודמה תפסוה לע ץילמהל ינוצרב

 ןותיעל םיאבה
 לע תרוקיבו הריקס היהת וב רשא רודמ 4
 תירבעב (םינושה םהיגוסל) םיבשחמ תורפס
 .תיזעולבו
 תרחבומ הנכות לע הריקס היהת וב רודמ 4
 תונכות - םינושה םייתיבה םיבשחמה יגוסל
 רזע תוינכות וא תויקסע ,םיקחשמ

 תפוח ,דניסש ורא

 ועדוי ימ ריכמ ימ
 - רש < 2

 ינוקיתל תודבעמ לש ז

 הדות זא"ת רוזאב לפא

 המשאה
 | רבדב םכלש הירואתה תא רותסל ידכו

 מש תא תאזב ססרפמ ינא םש סוליעב םוסרפה | ימש תא תאוב םסרפמ ינא םש םוליעב םוסרפר
 | אלמה

 | במ הורבש |

| 1 
 ריצי םוסרפב רוניבא ר'ד לש ותונשקע

 ולס םימ ל הווחה

 תצפה תחלצהל שורדה ןושארה יאנתה איה ות
 תכבש תלעותה .ילמרכה בתכ רובע בתכבש תל

 ינשה יאנתה איה םי

 הורחאמ 4 |

 ותיא הוונ ,ירפ יחמש

 רמול ולכות םא חמשא .ם

 םגישהל לכוא
 ע לארה ונד

 ותוליעפ תא קיס

 לש ותלוכיל רשאב ה תחיתפ לע תועומש ןנשי | "חהל ,ילמרכה ב
 "ורב ,יתעדל .ילמרכה בתכה םושייל דג

 טוטיצה םיר רחאמ ךא ל"נה ר"דה איבהש םיטוטי

7 
 ,,עפשנשווו

 "בעל בתכ תכרעמ אוה ילמרכה בתכה
 "קדהג תימינפה הקיגולה תא תרמשמה ,תיר

 ו רט

 .ןוטניעב ןיטוקינ תולד הפוריא תוירגיס" רדגב הלא ךא ,השדח | "מומה וקספי ,ירושאה בתכה תא החלצהב ףיל
| 
 .התע יִמורה | התע ימורה |

| 

| 
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 64 ןוגארד לארשיב הנושארל

 :תופש רתוי = הנכות רתוי ₪ תופסות רתוי = א ןורכז רתוי < 64 ןוגארד
 ...דועו קיסייב ,ריילפמוק ,יס ,טרופ ,לובוק ,לקסאפ

 תוירחא תנש ₪ תידיימ הקפסה ₪

 'גדירבמייק תטיסרבינוא חותיפ - הילגנא תרצות

 ב 6 א
 ןנוכ קיסיב
 106 206 250% םיטקסיד לולכ אל לולכ לולכ בחרומ

 םאתמ
 יליבקמ
 תספדמל

 )055 וא 6 וא 26 ךסמ לדוג
 5ו 4 54

 ןורכיז
 4% 4% 20 ההאו

 ההמו
 שמתשמל

 845ו6-ב
 וסס6

 03-230648 'לט ,ביבא*לת 5 ןירפלה :דדשמ ,

 03-244036 ילט ,ביבא-לת ,110 לודיבגךבא הגות (מ"עב טרובמוק ינמחנ) "בשחמה"
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 מעמ םיללוכ םניא םיריחמה

 יצאו ,הילגנאב רקיעב ,ר"וחב הגשהל תנתינ

 תונכות םתושרב שיש םידדוב
 ררט תופסונ תוראשל רשקבו

 ה לע תופסוג תוקאשל רשקב
 לכ לע הנועו ךישממ ןמפולק

 ע שיכמ ןמפ

 תלייובמו תנעוממ הפטעמב וילא

 ?תיליע הפש תילגנאה םאה

 בשחמה תא חבשל ינוצרב רקיעל שגא םרט
 קירבמהו שטולמה ,ףירחה ןונגיסה .ישיאה

 "גמה תא ןייפאמ הכש ,(ןותיעה יפדכ אלש)
 םיחנומה םע תורחתב (!דובכב) דמוע ,ןיז
 בותכה ןיב סחיה .םייסכס-ולגנאה םיבינהו
 .תנייוצמ תיפארגה הכירעה ,ןוכנ םלוצמל

 | | םיבתכמ .הביתכה ןונגסל רוזחא תעכ
 | = -יעה חרפ לש וילע לעמ ומסרופ רשא םיבר
 | = הקירמא ימע תפש תא םיקקלמ לנה תונות

 | ,ןכ םנמא .הבר הביח הילע םיפיערמו הילגנאו
 תא אנ חרטה ךא ,םיחנומב הרישע וז הפש
 יבתכמל תובושת ,ןולמה יפד תא הארו ךמצע
 .הוושהו םיארוק

 םיבשחמה םוחתמ טק עגרל אנ הטסינ
 תמועל ףשכ בשח :םירודמה תומשב טיבנו

 19077 א[ זכ

 תירויצ ,הפי הקיתעה ונתפשש ינבשוח
 התימעכ תוקרבהו ןושל יחוצחצב הרישעו
 | - תלעב הרז הפשב רובידש ןכתי .''עוצקמ''ל
 ונתיאמ םיברל םרוג הווש לילצו אטבמ

 תקלה תאו "ילאוטקלטניא וגא" תוררועתה

 :יתזרח לשמינה
 ןלהל בתכנ רשא חקלהו

 אחא ךדמלל אב
 ןבומ ףאו היהי הפי רובידהש

 .ךיתובא תפשב םג
 ונוא תירקכ ,רלדננ רונ

 רוספורפהמ בזכואמ

 ץצופמה המשב וא רוספורפ ורקימ תרבח

 ניינעתמ וא תרזוע ,תמסרפמ הניא ,אוויו:-וו
 רשפא דוע המ ןמז ינפל .היתוחוקלב המואמב
 עומשלו בשחמה לע תונחב דובעלו תוארל היה

 "לאטוג" לש תונכוסה ,םויכ ךא ,שדח המ
 תוארל הצורש ימ .ודחאתה ,םיבשחמה תונחו
 הקינורטקלא ירישכמ לומ ומצע אצומ בשחמ

 .בשחמ אל ךאו םינווגמו םינוש
 ןפואו בשחמל עגונב םיסרוק ןיא םויכ

 תולשל הכישממ הניא או/+-11 תרבח .ולועפת

 הרבחה םאה .רבעב הגהנש יפכ רזע תורבוח

 !רתוי הנממ םיעמוש אל עודמ ?לגר הטשפ
 המודה בשחמ לע והשלכ סרוק שי םאה

 םא דאמ םכל הדוא ?רלבמסא תפשב א/!קן*ל

 .ןכיה ודיגת
 |  .בשחמ ינוק הברהש הדבועל בל יתמש

 עודמ זא ,ינא םג ךכו תויעבב םיאצמנ אוז

 "ןידה תרושמ םינפל''כ גהני אל ישיא בשחמש
 לכל םידומע רתוי וא עבר שידקיו ,והשכיא

 טד

 תוועמה ןוקיתל לכה השענ .דואמ םילצנתמ |

 יפסומ'"'ב) .לארשיב םייללכ םימוחתב וא |

 להק אצמנ (םסרפמה תעדל)ש ןכיה תומסרפתמ |

 השאל |

 בשחמ*תעדומ ופידעי בשחמ-תונותיע |

 עדלש םיאשונ ףיקהל הסני ,ובתכנש תויעבה
 הווקמ דואמ ינא ."דועיתה רפס''ב םירסח ות
 םיקפוא ביחרהל הצור ינאש ינפמ תאז ושעתש
 ןיא ךא רתוי ההובג המרב תוינכות בותכלו
 ועדי אל (התיהש) תונחבו ןיינעב םירפס
 רוזעל ולכות םתא קרו .ועדי אל דואמ טושפ
 עבל
 .שורדה לכ תא וילע םיעדוי םא

 םכדצמ תונעיהל הווקמו הדותב םרד
 רטפה הדמ

 +ורוה* רפוצמה תורי ילחת
 םיבשחמ ינכוסמ הפועמה

 םימסרפמ ונא ,תיללכ
 הדתשנ .תוירלופופלו תונ

 שרה תליזג
 דה 777-

 םג םיתעל ,רוחיאב תצק םתאצי הנורחאל

 ישיא בשחמ ךירצ יתעדל .שדוחה עצמאב

 ןוחרי לכ ומכ ,שדוח ידמ ,עובק דעומב תאצל

 ןניאש תומוסרפ ועיפוה ןורחאה ןויליגב

 סוקמ תולזוג קר ןה .בשחמה ףנעל תומיאתמ

 יייניש ולוח קתב .תופסונ תוכתכל

 הווקת חתפ ,יאדוהי א

 :עצל .שדוחה עצמאב תאצלדעונ ןיזגכה 4
 ונאו ונייונמל םירוודמ םיחו ובכעתה ונגר

 וגלצא יאמוסרפ יתכרעמ רמוח ןיב סחיה

 םלועב בשחמה םוחתב ,רתויב םיכומנהמ

 לארשיב םירחא בשחמ ינותיע וא "בשחמ

 תובתכ עפש ,תועדומ עפשל ףסונ ,אצמת

 'תובידאב" וא "תוסחב" ,םעטמ תומישרו

 (רחא וא הז ,קוושמ וא ןרצי

 ססות הקשמל וא סני'ג יסנכמל תועדומ

 ןותיעב הז םא ןיב ,תואקשמ וא סני'ג ךורציש
 וא הנחמב ומכ אבצ ןותיע וא וברוט ומכ בכר

 יארוק יכ רורב .תישאר תרתוכ

 םוחתב והשמ םהל ףיסותש ,תיוויטמרופניא

 ונאו ונידיב יוצמ יוצרה דימת אל .םתבהא

 הדבועב אתרופ"אמחנ אוצמל אופא םיסנמ

 םייוארכ וגואצמ "'םייללכ" םימסרפמש

 .םהירוזיחל

 םימסרפמ ןיב תולפהל רשפא-יא ,ףוסבלו

 םא - ונלצא םסרפל ינומלפ םסרפמ לע רוסאלו

 ינולפ םסרפמל םיריתמ ונא דועב - רחב ךכ
 .תאו תושעל

 תופדעה

 תוכ םתאש

 הרבא הז תא כזמ 11 'סמ
 ורזצ

 שמ וניאש
 * הריקסל יאנת

 ילא

 הגיא תינכותהש דבלב תאז אלי
 רמ ,תו"הל תרמיית

 רתוי אלו תוחפא

 התוא קתקתל וחוכב

 תישא לק ,הינלי" אי;

 יידמ הפי הלכה

 דואמ ונממ הגהנו םכנותיע לש עובק ארוק ינא

 ךורעו טילק ,ןיינעמ אוה וב אצמנה רמוחה בר

 הבוט הרוצב

 תועצה המכ םג ימע שי ךא

 בורקמ טבמ יראלופופה םכרודמב

 םת.ש םיבשחמל תתל םתלחתה המ"סושמ

 יידמ םיהובג ,דואמ םיהובג םינויצ םיקדוב

 וו( בשחמה תא םתקדב ! | ןויליגב המגודל

 תא םתקדב םהב "םיפגא" השימח ךותמו וו םגד

 5 ,(ןורכיזל) בוט דחא ןויצ םתקנעה בשחמה

 הלועמ ינויצ 6"מ תוחפ אלו דואמ בוט ינויצ

 ןויצ םתקנעהו תושעל םתלדגה קיסייבב ףאו

 *יצממ וכרטצי וז ךרדב וכישמת םא .+הלועמ

 יאלמ איצמהל ידכ השק דובעל םינויצה יא

 ופיסות אבה ןויליגל ילוא) .רתוי לודג םינויצ

 הלועמ טעמכו דואמ הלועמ םינויצה תא םג

 םיכירצ םתא הלועמ ןויצה תא ,יתעדל (זדואמ

 רבעמו לעמ תמאב אוה בצמהשכ קר רומשל

 ןויצה עיגמ תמאב וווו(*ה בשחמ לש קיסייבל

 שיש םימרוג השיש דועל אל ךא ,הלועמ

 *רעמ יתעדל ,לשמל .םהילע םילועש םיבשחמ

 הבוט תוחפ איה ווןו("ה בשחמ לש עמשה תכ

 ןאכ קיפסהל לוכי ןכלו 64 רודומוקה לש וזמ

 ולא םאו ,תאז דבלמ .דואמ בוט ןויצה טלחהב

 ןויצ הזיא ,וווו"ה בשחמל םכלש םינויצה םה

 זמבי לש וי(<"ל וא לפא לש "הסיל''ל ראשי

 עושעש בשחמ םכרודמב רחא אשונלו

 דימת עודמ תונוש תוינכות םיסיפדמ םתא וב

 (לשמל לפא) ?םיבשחמה םתואל ןה תוינכותה

 תצק בשחמל תינכות וזיא ןיא םעפ ףא טעמכו

 רופ

 "ודמ לע סיבשוי םיבשחמה םלועב םיבר

 תכרעהו יכרעה ט

 תומוצעה תואצוהה לשב יכ עודי ,וישכע

 ע וצלאנ הלולתה תוי ה תדיריו

 גמ) רייגה ביט תא ףאו םפקיה תא םצמצל

 הז .(יעוצקמ ,ץע"לוטנ ריינל יתרקוי ומורכ

 לע תועדומה תוטלתשמ אל דוע לכ ,ןוסא וניא

 ישיא בשחמ יכ יל המדנ .יתכרעמה קלחה

 -קמבו ,תמוסרפה ןוויכל (הליזפ) הייטנ הלגמ

 .בר רעצ רעטצא הזכ הר

 שדחמ ףאו (2 ןוילג) דואמ קיתו יונמ ינא

 תמגמש יאנתב ,ישיא בשחמ לע יתמיתח תא

 םסחית תמוסרפה תוטלתשה |

 ןגיתמר ,ףשר דוחא |

 דלנור לש היבצה ימואת ןיב רשק ןיא 4
 (סני'גה םעטב םייתנפוא םידגב ןרצי) ןושש
 תנגהל הרכחל תכיישה) יכצה ןרק ןיבל
 רבה תויחל תימואלניבה ןרקל וא (עבטה
 רב תויחו רב ירתא תלצהל םיפסכ תסי'גמה)
 (הדחכה ינפמ

 אל יכ ןעוט ,שידג דט ,ישארה ךרועה
 תעדומבש םימסרופמה םימואתב ללכ ןיחבה
 עבט"תועפותמ םלעתהל ןתינ אמש .ןושש
 זוניינעמ וניא אשונהש ימ ,רמולכ ,הלאכ |

 תא ךירעמ ףשר ארוקהש לע הדות
 םיישקה ףרח ןיזגמה תא קיפהל וניצמאמ

 םיארוקה להקו ,קושב וללוחתהש םימ
 רשקב .םיבשחמ ןיזגמ לש (ועבטמ םצמוצמה)
 אל טושפ םישקבמ ונא ,תמוסרפה תומכל
 ידומע תא רופסל אלא ,תומשרתהב קפתסהל
 סחיה םולכ תוארלו ,הז רחא הזב תמוסרפה

 םיעדוי ונא .ריבס סחי אוה תכרעמ תמוסרפ
 !עונצ אוהש

 תונוב תוראה

 יל שי םלוא ,םכנותיע תא אורקל הנהנ ינ
 תרוקיב
 ספה עודמ) םיגשומה ןולימ תא וכישמה +
 (זללכב םתק
 תוינכות רתוי ומסרפ +
 תודיח דועונת +

 על םכתעד המ

 כ) "1984 םיעו\

 םיארוקה ידי לע גרודי ר

 והשמ םימסרפמ רשאכ

 שא

 ו ינשה ודיצשכ ותושעל
 ) תובתכה תמישר וא הבחכ

 םירוהרהו םירוערע תובקעב .ב
 וופניא .ץופנה ינרופילקה ןועובשה ט

 ה תרתוכה תא
 יחמ תאירקל ו םיאבצ

 וה 12 ןוילגב יכ תוארל יתחמש

 הז .אקווד םיבשחמל תורושק ו

 'צר להק םיארוקה
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 תויעב ולגתה זאו) םישדחה "םימו וגיארוק ירחא םירזחמ (םיבבשהו

 תקולח הארת הב הלבט ו
++++++++++++++++++

 + + + + + + 5% ++ 
 (...תמייקה הנכותל המאתה דדוצמו יואר להק םהב

 רשאכ ,ילש הרקמבש יתאצמ תישיא ינא
 לש לבקה אוה הז) סקאוקה לבק תא םיכיראמ
 םימרוגו (היזיולטל בשחמה ןיבש "הנטנא''ה
 קפוסמה לבקהמ םינש יפ ךורא היהי אוהש ךכל

 תרפתשמ ךסמה לע הנומתה ,רישכמה םע | = (ללוהמה סמאיליווקמ רטיפ אוה וכר
 לבקבש תודגנתהה תפסות הארנכ) .תצקמב | = .לבתב רתויב םיחבו

 ואצוהה תיב יכ הביסה סג

 א

 חב כ בשחנ

 ואדיוה תוא ןיב תובכע םואתל תמרוג סאקוקה | .ץיפח וניאו תוחורו םי ו ל
 ב דזב] "יולטה לש הסינכה תבקעל בשחמהמ תאצויש | = = םג הז ןיזגמב אוצמל לוכי ,דדב דדב ת

 לא רא דא א א א א א א א א א

 .(היז | לש) םתמר רשא ,םייטילופ םישיא םע תונויאר
 תניחבמ םגש יתאצמו יתבשח ,םוכיסלו יבוט .תראפתל ההובג (ם ו

 יפכ לוז ךכ-לכ הלוע וניא בשחמה ריחמה ,רגניז סיבשב םהיניב - םירבחמה תא קפסל ןבומכ םיסנמ וגו

 בשחמ לש ץראב וריחמ) :הלחתהב הארנש | יוביילפ רובע ובתכ - הטופק ןמורט ,בוקובנ תא וניארוק לכ

 רשא בשחמה .(מ"'עמ + רלוד 260זכ אוה א מוחתל דעונ אוה הרואכלש תורמל ,ןיזגמ תינאסקט | = םיפויזו םייומד םייוקיח .םימאות תויעב

 זפוק השעמל ללוכ "רילקניס" ידי-לע קפוסמ תוקריו תוא
 ₪01 תספוקבו ידמל הבולע קיטסלפ תס | .ךכ לכ ארונ וניא דשה יכ ונ

 (2-80) דבעמ-ורקימל תואיציו 0.1 .א, א א או-הו ת

 ןימ ןימ ,לק רודיב םניא סאסקט והשלכ יאנ
 רוציקב

 ותיע לש ויפ-לבהב תורתפנ
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 ל"וחב םו - טפשח יתר הז י* תחמ
 רקמ לכב רא | (וה ולוכ אשונה לכו תורמחמ טורהל הישהחה ףרה אלל םירהל רותחנ חב טפשמ יתב םג יכ רבתסמ
 מ לכב ךא ה ולוכ אש כו תורמסמ עובקל םישקתמ

 וא - 85-22 םילבוקמה םיטרדנטסה אלל .ישיא בשחמ לש תיעוצקמה ותמר יפלכ ונלש היטפמיסה אולמ .שקיעו ךובס

 -שימ לש תפסות .תיליבקמ חזו האיצי ו | 840.| תיקוח - ףוקתל םיאכז ונניא ךא ,לפא ,רוקמה
 ידמל הבולע קיטחאל \

 רבחל ןתינ אל םהידעלבו ףסכ הלוע ל"'נכ םיק דמל הבולע קיטסאלפ תספוק | = הונקר רהמת לא :הנכה ונתצע .ףוסבלו בשחמ םיקוושמה םינרצי - תירסומ םגו
0-7 7777770 

 יתבשוממ רחוי תצפהיי יתווירשתה הוראה "הבולע" תדלקמה םג .ילוש דויצל בשחמה תא ותה ,םנמוא .הלאכש ''תואיצמ" חכו
 ,בר ףסכ הלוע "תיעוצקמ" תדלקמו ידמל ה ו

 , חכוה אל דוע לכ ,דואמ לזומ ריחמב ,לפא-יומד
 חא *"'ע רצוימ ךל עצ ₪ שממ לש הריבע ורבע יכ (טפשמה תיבב)

 רעב הנש!/מ"כ ינפל קר ישיא בשחמ יתשכר | ה ב כ תוהה ע א ךא א ךל רא רא רא דא רז \

 לוקמרה ,הרבגה אלל איה לוקה תכרעמ | 1 - שר | ורטקט םע דחי) ב"הראב םילודגה |  בלשב המישי הניא קושה תקולח תלבט
 ,/ ןי ] ₪ יחי! חתר יר יתומ

 ךרוצ שי בושו ,עמשנ וניאו טעמכ ימינפה |  ם1רפלפס רילקניס"ה תא בשחמכ יל יתשכר תא בטיה תעדל הליחת רילע ךא .ודראקאפ | = שי .דואמ תנרקסמ תאזכ הלבטש תורמל .הז

 בשחמל לי'נה תופסותה לכ .לוק-רבגמ ףיסוהל | 1. דמ בשיח ינא רשאכ רוחאל טבמב .ּא |  תונייוותה תנכות תא .תויגלוגטה ךיתושיר
 וריחמ לע הברהב הלעי םריחמ '"'םורטקפס''ה | :1''כמ ותוא 'תשכרש בשוח ינא ,"םורטקפס"
 לכ רשא (רלוד 400-כ ותולעש) רחא בשחמ לש | = 5" ירל\פופ ,(%) לוז אוהש יל היה המדנש

 "טסכ בשחמה הנבמב תולולכ תופסות ןתוא | ד אש "ל הארגו (הזה גוסהמ םי
 .טרדנ

 םירחא לש םנויסנו ישיאה ינויסנ יפ לע
 לש דצהש יל המדנ ,םתיא רשקב ינא רשא

 מכ (תואדווב לבוגה) : ןאובי לכ רכמ

 תויאנובשח תוחכוה ונל ןיא ךא ,לארשיב
 ילחה ימיטניאהו ןטקה ילארשיה קושה יאנתבו

 ו דילאמ תחטבומ הניא ךנוצר רסוכ םוסריפ

 ינייוות תודוא

 ?מ'הל ונט ך

 הנכהב - תופסונ 1 בט
 רשא ןושארה "םורטקפס''ה תא ןכא !העידג וא ליהמת

 עבצב ליעפהל יתחלצה אל התיבה יתאבה |------------
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 | דואמ שלח "רילקניס"ה בשחמב הרמוחה | .1/ ב" דה אה ךא עבצ עיפומ היה הלחתהב) תא םירבוע םכיארוק יבתכמ יכ יל הארנ ריהב טלפ"טלק

 | רישע אוה הנכותה לש דצה תאז תמועלו | בשמה תא 'תרזחה .(םמחתה בשחמה רשאכ םניא םה ,רמולכ ,יניצר להומ לש ולופיט | = תועדומ םכלצא תומסרופמ טלפ"טלק רודמב
 | הרישע קיסייב תפש ,הבר הנכות ,תיִסחִי | .צ'בשכ רחאל .שדחב ותוא יל ופילחהו תונחל יגגיא ךכל םג יכ סאו םימב םנמוא םילהמנ | .בשחמה גוס וא םש ןיוצמ אל םיתעלש תונוש
 ל ,בשחמה לש חכה קפס לקלקתה תיבב םיי םיינוצר םהב םיצוציקהש המדנ ךא (ברע .תודעוימ וא תונווכתמ ןה וילא

 ינפל לוקשל בייח ילאיצנטופה הנוקה בשחמה םג שדוחכ רחאל .וקותו ןוקיתלחלש || = == 0 !תדחוימ הכיס | = המסרופ (12) ןורחאה ןוילגב המגודל
 . 0 רה ה של דע ןיוממל ונדרוה ךלש-רבתכממש םשכ .טלחו 9 0 תג יש + ++ + + א אא *+* ++* ופסכמ עיקשהל םא ,"רילקניס" בשחמ תיינק לע תתוועמ הנומת גיצה) לקלקתה ומצע ו ןפוצ תרבושה תינכות" = ןושלה וזב העדומ

 סורטקפס בשחמ יל הארנ ,הרמוחב דואמ שלח רשא בשחמ לע ה ו 2 7 7 1 תינכות תקתעהו טסילל השיג תרשפאמו

 1% | םישומישל עיגהל הצרי םאו תולקב לקלקתמש | רבב א"תב עצובמ רשא ןוקית לכו עבש םסהל ונקי ומרגש ,תוחובשתה ללש תא "...תנגומ
 | מישל עיגהל ז \ תולקב לקלקתמ םייעובשכ חקול יידיארטויפמוקיי יבתוכ"םיארוק יבגל ונגהנמ וזע

 הבחרהל ןתינ | בטיממ עיקשהל הנוקה לע היהי רתוי םייניצר .(םייעובשכ חקול "דיארטויפמוק םיבתוכ"םיארוק יבגל ונגהנמ םג ךכ ,ת 1? | | אלש תועדומ ומסרפת אלש יוארה ןמ

 , | הי ילו ירוביח) םיסשימ 5 שי ותיינק םוימ ךא "ןיקת" בשחמה םויה םירחא וא תודעוימ ןה וילא בשחמה םש ןהב בותכ

 ,םיירוטו םיליבקמ םירוביח) םיקשימ לע ופסכ ומכ תלמה מ שא תרמלנ אל תיפפות רב || \ נטר םיזואר םיאצמנ םימכ םיבתממ
 48אל

 (תדלקמו לוקרבגמ ,קחשמ תוידיל םיקשימ | = אנהב תימגופ רשא תומיעג אל תועפות וב | = םוטרפל םייואר םיאצמנ םיבר םיבתכמ .םיארוקה ינפב ןיינעה תא ושיגדתו ומסרפתש
 מ ו רבנמ ,קתשמ] קשימ :בשחמהמ ילש | = עדימ םיליכמ םידחא ךא יקסע הז תרגסמב

 "שוטניקמ'ה לע הבתכהש ןייצל שי
 םיליחתמ םיעבצה םמחתמ בשחמה רשאכ ןושלב םיחסונמ םירחא דועב ,רזוח וא לפט | קיפסמ הרורב הגיא ןורחאה ןויליגב המסרופש

 "'תוהדל" תגעלנ .םיתעל ,וא) ונלוכיע ידכמ תצלמ) | - תקסוע איה קוידב המב ןיבהל רשפאש ינפלו

 ודא) עבצ לש םימיוסמ םיפורצב וארו םיקוקז הלא םג הלא :(םיארוקה תביקל םיטוטרישה לע םירבסהה םיליחתמ רבכ

 דחא "םיחרמנ" םיעבצה (לשמל לוחכ | .רשכה ןיא יכ ינתווקתו .יתכרעמ בותכשל ם" | ימל ןיטולחל םינבומ יתלב םיארנש תונומתהו

 .בשחמל רבחתיש ילושה דויצל ףסונב
 לכ תישאר שקבל הצור יתייה ,םויסל

 ילעב םיארוק םתואמו "ישיא בשחמ" תכרעממ
 דאמ חמשאו ,הז רמאמ לע ביגהל "םורטקפס"
 תגוצת רופישל םירותלאו תועצה לע עומשל

 +486 סורטקפס|| +166 םורטקפס +486 םורטקפס

 \ + לוק סשר + שב 7 ₪ ו .בתכה חונעפ תורשפא יא ידכ דע חרמנ תוחורו םידש |ןורשה תמר ,הור ןולא 0 ב הליעומ העצה לכלו "'םורטקפס''ה לש ךסמה הז ,לוחכ בתכהו םודא המגודל עקרה םאו ויד ךימס ןייה וא ו ,רקיעו ללכ קוזינ יחה ,קיודמה האשונ תא ןיבמ אלש
 תוינכות 6 האמ יל נג תויתואה בתכב דחוימבו הביצי אל הנומת

 הרבחה ידי לע קפוסמה ףוליחה יקלח יאלמ'' יכ | רשאכ דחוימב ךסמה לע "םילג" תעפוה אלו יוביילפ ןותיעה והז יכ יתבשח .12 'סמ םהיתועדוה ויהי ןעמל .עדימה ברימ תא | קנו ריבה 5 ל ב .ןמזה בר "תודקורו תובהבהמ" | = ןויליגב יתנייעשכ יניע הארמל יתנמאה אל | = קפסל םישקבתמ טלפ-טלק יפתתשמ 4

 תמאה .תקתרמ שממ הביס ".לבגומ - םאה | = הטעומ הדימב םג ךא ,הנומת ןיא תומוסרפ ועיפוה עודמ !!!ישיוג בשחמ .ןיינעתמל תוליעומ

 ילאב תמחלנ דיירטפמוק תרבח .תרחא איה ו / י דיי 0 .ךסמה לַע הנומת שיש ןמזב ללכ םיבשחמל תורושק ןגיאש תויפרגוגרופ תודוא ותרוקיב לע הוור ארוקל הדות
 הגיצמו וז העדומ איבמה לכל ידי לע וזכ הנתמ ולביק וא ל"וחב בשחמ ונקש | לכ טוריפ םע ןוקיתל בשחמה תא יתחלש זזורקיעו ,דמלנ חקלה .קאמ

 תוליבחה ןמ תח י םא אלא ,ןהשלכ תולקת ןקתל תברסמ איהש | ילבמוז מ + ורש לקתו יהש | ילבמ ןוקיתהמ רזח אוה ךא יתגייצש םייוקלה | תומוסרפה סוקמבו !!!דיימ תוועמה ונקת
 -חוימה ןודעומ''ל הסינכ ימד הנופה םלשמ ןכ דוע תוחפל ריכמ ינא .רבד וב הנתשהש ופיסוה ,ןוחריה תמר תא ולעה הז גוסמ ...ןוטסויב קוחצ

 ה ןמ א תשיכר תעב

 בשחמה קדבי ןכמ רחאלו 550 ךסב "םיס יבס ינומכ רשא "םורטקפס" ילעב השולש ל
 ףוליח יקלח רובע םולשת תרומת ןקותיו
 אלכ המלענ ףוליחה יקלח תייעבו ,הדובעו

 ות''מ םילבוס ןיידעו רישכמב תולקתמ | | ,ישיאדש אלו ישיא בשחמל הווקתב טולפייה גוסמ) ןייוות יל עצוה הנורחאל
 .םדוק יתטרפש גוסהמ תומיענ אל חתפ ,שימג םריכא *אמרופב (סטנמורטסניא סאסקט לש ואוח
 ימד םע עיגהל יושע ןטק ווקיח רמול יי תונותעב יתארק רשא םימוסרפ יפל םהמ .קיחצמ שממ ריחמבו ,8 וא א םיט

 03-2955601 ,280453 :'לט א"ת 63 אבכוכ רב חר מ"עב םיישיא םיבשחמ דיירטפמוק :ןאוביה מד םע עיגהל יושע ןטק ןוק לכ .התייה

 יר :בשחמה סלוע .מ"תמ תויונח השר םילשורי 6 תלצבח ,א"ח יזכרמה ריבשמה ,א"ת 2 ףוגנזיד :םורטקפס תשר

 יגי ,יזכרמה ריבשמה ₪% 6 קינורטויפמוק - רטנס ףוגנזיד :ופי ביבא-לת .הינתנ 4 ביצנה לאומש ,הננער 198 הזוחא

 אישנה -חר - בשחמ יתורשו שמש 11 'גרו' ג ךלמה - הקינורטקלא :םילשורי .יזכרמה ריבשומה 20 תורדתסהה 'דש - בש 1

 ₪ ג ישחמה תירו :- םי :
/ 

 הוקת חתפ: ו בורוזלרא - םיבשחמ אדמל :ןגיתמר .'ב המוק רומ זכרמ - ריפנס :תליא .96 ץולחה ןורוד .92 תורדתסהה - מ - ב - 5%

 51 בולוקוס - םוליצל םוז .80 רקנש - רוטינומ ןולוח .14 ןוירוג ןב - םיבשחמ קחש :הילצרה .ירחסמ זכרמ - ןואריק ואדיו :ןואריק 6 תו ד - יב

 : הה -

 ןורשה תמר 33 ןיקשיסוא .א"ת רטנס ףוג קית רמ
 הד .5150-5100 ךסל רבחה | "זיולטל המאתה יישקמ לבוס בשחמה ,ל"וחמ |  שנוע ומצע לע רזג שיבג ארוקהו רשפא 4 !הלא םיטאמרופ לש םיישממה םידממה 4 והימרי - בושמ 84 טעה רחא- הקינורטק

 'ק 48 םורטקפסה ריח | "ישוט''ו 'גנידגורג" ,"י'צאטיה'' לש עבצ תוי לש םהיתומוסרפ לע בכעתהשכ ,ידמ דככ |ןג תמר ,רטכש ב
 ןוקיתל םיסינכמ םכנהש םכשפנב וש ,20 "פרש" עבצ תיזיולט שי תישיא יל ."הב | הריכעה ,לכה תולככ .אכש לש וא ןושש דנלור

 הריחמו ל"'וחב התנקנש השדח תינוכמ ךסומל ג סע בשחמה תא יתיסיג ךא | = יכדע הרומח הכ הניא "בשחמה תוואת" לש | = (טאמרופה) תנוכתמה תא טרפל יואר 4

 ימפ
 מע

 קקקקששש

 דא רא א דא רא רא רח רא רא רא רה רא רא רא ךא רח רא ךא דא א דא א דא רא רז א לא דא א רא א א א א א א א א א א *
 א זכרמ - מ"עב פושורקימ :דודשא .30 רלט - תובוחר ןכמ 4 ןימינב - םיבשחמ .ד.י .208 לצרה קוצ דמח :תובוחר .147 רופלב (תינרק) םיבשחמ ןכמ :םי"תב ןוקית תרומת םלשל םכמ םישקבמו 510,000 ה תואצותה ."לאנוישנ'ו "'אבס" ...דבכ הכ שנוע הכירצמ איה | תוטישהמ תחא לכב תונייוות יניינעב תגהונה

 54 ןמצייו - תיבשחמ :אבסירפכ .43 ןיקשיסוא - םרייק :ןורשה תמר .117 םילשורי - םיבשחמ הלבק :תפצ 89 לאומס , ה 0 גותיע לכב תזמ לא תועדומ ישאי 9

 יגותיע לכב תומסרפתמ הל 'עדומ יגקתה ןוכמ יה הנושארה .תו
 9 רברה - םיִבש .

 20 ןותעגה \ 6 6 :הירהנ .םיחרפה - רושוכימו תוכורעמ ץר :הירבט .51 לצרה - םיבשחמ דיתע .3 םעה דחא סרב םיבשחמ םורמ :הרדח .47 תונח ,5300)\ טושפ גותיע לכב תומסרפתמ הלא ת םינקתה ןוכמ תטיש איה הנושארה .תולבוקמה

 -רריי רי ₪3 0 ל 4 י /
 םיבשחמ .א מ :הי : 2

 -37 דלישטור - םיבשחמ .ב.א :סי-חב .15 תורדחסהה ,ריעה בל :ח"'פ ,א8 ןרירוג--ןב - בשחמה רינ :הילצרה רגל לכ ל לכ" םימסרפמ םא :ונתעידי בטימל ,לארשי | לש ותטיש היינשהו (4א5ז) ינקירמאה ימואלז
 המוק

 םילגעמה ,םיבשחמה םוחתמ אלש) "םייל | = יכ ךתעד ןת .(150) ימואלניבה םינקתה ןוכמ
 ןרשמלש יִכ המדנ

 .ןאכ



 !סווטספס עדוי ימ

 עמשו וטלפטטליק ילומנ

 ביבא 8 יטומ

 01 תדוקפ
0 

 רשקתהל לכוי (280-ה) דבעמה ,קויד רתיל וא ,םורטקפסהש תנמ לע

 ,לוקמרה ,תדלקמה ומכ ,םיינוציח םירזע/םירזבא ללוכש) ץוחה םע

 - (/0 01%) טלפ/טלק ילמנב רזענ אוה ,('וכו פייטל תואיציה

 .017ו זא תודוקפב קיסייבה תרזעב םהב טולשל רשפאש
 ,/:א היצקנופלו סא: הדוקפל ולא תודוקפ תוושהל ןתינ

 ןורכזב אצמנה את ןכות איצוהל תרשפאמ "קיפ" .רתוי תועודיה
 .ןורכזב תבותכ ךותל םיוסמ ךרע סינכהל תרשפאמ ''קופ" .בשחמה
 (.םֶאְרִב קר הנתשמ אתה ךרע ,הנתשי אל הז רבד םורה הז היהי םא)

 תרושקתל תושמשמ קופהו קיפה ,םישומיש תדרפה השענ םא

 ילמנ םע תרושקתל תושמשמ 0₪1"ו זא"הו ,בשחמה ןורכז םע

 .טלפ טלקה
 !א :הרוצב ,קיפ היצקנופל המוד זא היצקנופה ,המאתהב ךכ

 ןתת .0-65535 םוחתב (''טרופ"ה) למגה תבותכ = החחה"שכ .התחה

 הדוקפל המודה ,1'00 הדוקפהו ,ותבותכ וזש למגב תעכ אצמנש המ

 = אא"| ,למנה תבותכ = החחמ"שכ .(201 זחחח,אא :הרוצב סא

 .0-255 םוחתב רפסמ
 םילמנה לע םיפסונ םיטרפ םיאצמנ ,23 קרפ ,םורטקפסה רפסב

 .םהב שומישהו
 שמשי הז למנ .254 ותבותכש םיוסמ למנב קוסענ םעפה

 לעו "לו או!6-ל האיציה לע ,ימינפה לוקמרה לע הטילשל

 .ךשמהב הארנש יפכ םיפסונ םירבד
 :סינכהל וסנ

6 0 :2540 10/0107 
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 תרזעב ,בשחמב לילצ לכ ומכ ריבגהל ןתינ עמשנש םוזמזה תא

 .פייטל תואיציה
 הפיצר יוביכו הלעפה תלועפ י''ע קפומ םורטקפסב לילצה

 השוע תאז .(1 טוטרש האר) 254 למנב 4-ו 3 תויביס לש הריהמו

 .10 הרוש

 םיינוציח םירזע == ימינפ לוקמר 0 ו

 :םיננוכ ורקימ ,םיקשמ) (אבה רמאמב רבסוי)
 (דיתעב וצפוישכ ורבסוי

 םאש ךכ ,פייטל תואיציה לע תטלוש 3 תיביס לכ ,בל ומיש

 .פייטב קר םוזמזה תא עומשל לכונ ,8-ב 16 ךרעה תא ףילחנ

 ךא .דבלב ימינפה לוקמרה לע תיארחא ,4 תיביס ,התמועל
 תואיציל םג םיחלשנ תותואה (4 תיביס) לעפומ ימינפה לוקמרהשכ

 .''תלפוטמ"' אל 3 תיביס םא םג .פייטל
 תורזחה ןיב ןמזה ךשמ יוניש י''ע לילצה הבוג לע טולשל ןתינ

 .30"ל 10 תורושה ןיב 85 תורוש סינכהל וסנ .10 הרוש לע
 ו תפאו :המגודל

 12 אא

 השקו ידמל סג (םוזמזה קויד רתיל) לילצה בל םתמשש יפכ
 הנוכמ תפשב םילילצ רוציל הסננ ןכל .קיסייבה תפשב וילע טולשל

 .780 מ"עיה לש תודוקפה תמישרבש ,0011-ה תדוקפ תרזעב

 וש
 תשסד

 :תינכותה לע םירבסה
 .\"ל ןושאר ךרע הסינכמ : 20 הרוש

 .לילצה ךרוא לע הטילשל הנושאר האלול : 30-40 הרוש
 .לילצה ךרוא לע הטילשל הינש האלול : 50-60 הרוש
 .המצע 01-ה תארוה : 10 הרוש
 .\ רטסיגרב 4 תיביס תפלחה : 80 הרוש
 .הייהשה תאלול : 90-100 הרוש

 .הינש האלול ףוס :110-120 הרוש
 הנושאר האלול ףוס :130-140 הרוש
 .קיסייבל הרזח : 150 הרוש

 61.54א 32499 עצב תינכותה תסנכה םשל
 (0806.1) ;הסמעה תאלול סנכהו

0-0 ] = 32500 100 2 

 0 התאפכ א: סא" ה

 30 אא 1

0 1 62, 0, 6, 5, 197, 6, 255, 197, 211, 254, 238, 16, 6, 200, 6, %4, 

193, 16 244, 1. 

2 = 

<> 

 זהו 6 0שקהה [ח 06 חרטק א[ "שחה
 א \אססאוז?₪ שא 0

 .תינכותב םייוניש עצבל ךילע לקת 01.-ה תרוש
 וא - עגה תרושב) 200 ךרעה תא הנשנ םא :המגודל

 םינוש םיכרעל (32513 תבותכל עסא הדוקפה תרזעב תורישי
 תא תונשל לכונ ,ןכדומכ .לילצה הבוג תא הנשנ (255-0 םוחתב)
 1 /א-ה תרושב (7)255-הו (4)5-ה םיכרעה יוניש י''ע לילצה ךשמ
 = 255-0 םוחתב םיכרעל) (32506"ו ,32503 תובותכל תורישי וא)

 ךורא לילצה ךשמ ,רתוי הובג ךרעהש לככ :להביהל אלו בל םיש

 .(רתוי

 יונישו 32522-מ ,10 הרושב הסמעה תאלול ךרע תנטקה י''ע

 .םיניינעמ םיטקפא רוציל לכונ ק1ג-ה תרוש
(2 .806/) 

 40 אא 6 255, 6 16, 254, 6

.1 ,240 ,16 ,193 ,246 

 ,?"הו 4-ה םיכרעב קחשמ י"ע גישנ רתוי םיניינעמ םיטקפא

 .(רמאמה ףוסב חפסנב ואר שומישל אמגוד) 041-ה תרושב

 ,איהו ,90 הרושב תאצמנה הדוקפה תא ונדרוה ,השעמל ,הז יונישב

 דרוי (10% 2) הינשה האלולב - 8 לש וכרעש ןוויכ .8-ל ךרע תניתנ

 - א \11-ל עיגמה ךרעה םג - וילא תרזוח האלולהשכ םעפ לכב

 האלולב) הלוע - לילצה הבוגו ,הייהשהה ןמז רצקתמ - זאו ,דרוי

 .(וז

 ה תא אל תחקל ונילע ,םידרוי םילילצ רוציל תנמ לע

שמתשנ ךכ םשל .ולש ישילשה ךרעה תא אלא ,8-ב אצמנה
 תדוקפב 

 תונשל ונילע היהי ,ג רטסיגר לע תלעופ וז הדוקפש ןוויכ .אפ6

 .תינכותה תא טעמ

 ךרע

 - -- 2 סיפדת ו

 200 סח 0
 20 אי מ.ס
 0-0 6% ב

 0040 2001 קשה ש0 =
 טטספט 6 5

 סש60ט 2002 - 58 ₪0
 ילו טשז \054) ₪

 ו ] 0% 0

 0 פת ו
 גוט 6 8

10 66 
 ו 6 ו
 01306 מזד כוש 7

 0 כא מק
 )וי קסק טסט

 0 טבווק טסש
 1-60 םטק שט
 00 עבו(ןק 1

 יי אז

 .10 הרוש ףילחהל ונילע תישעמ הניחבמ
(3 .06 

6 100 32500 = ] 0 10 

 "ל ץזוח ץשמ <-1\/0

 40 הזה 62, 0,6, 5, 197, 6, 255, 197, 211, 254, 238, 16. 245,

 ו,

 םיכרעב קחשל שי םיניינעמ םיטקפא רוציל תנמ לע ןאכ םגו
 .רמאמה ףוסב ואר שומישל אמגוד .\1;-ה תרושבש 7-הו 4-ה

 8:1: "ה תארוה

 תדחוימ הרגש תרזעב לילצה קפומ ,םורטקפסה בשחמ לש םורב

 לכונ ונא .וז הרגשל תארוקה וו: הדוקפה תרזעבו רפיּב הנוכמה
 עוציב גישהל ךכ י"עו ₪:% הדוקפה ךוות אלל הרגשב שמתשהל
 תאצמנ וז הרגש) .רפיבה תרגש לש תונווגמ תויורשפאו ריהמ

 ,(9490 = 03155וו תבותכב

 ינתשמ - יללכ ןפואב ךא ,רבדה עוציבל תוטיש רפסמ תומייק

 :םה הרגשל םישורדה הסינכה
 תורידת) !*6 לש ךרעה היהי + (םירטסיגרה) םירגואה גוזב 4

 .(תוינש יקלחו ,תוינש ,ןמזב תלפכומ לילצה

 1) 437,500/1-30.125 בושיחה תאצות היהת 111. םירטסיגרה גוזב 4

 הסנכהה ינפל תואצותה תא לגעל שיש ןבומכ .(תורידת
 :האבה הלבטהמ אוצמל ןתינ תורידתה תא .םירגואל

 ₪ ותה תורידתה

 (וד) 6 ץרה 3

 (זאיד וד) 8 ץרה 8

 (הר) ט ץרה 6

 (זאיד הר) א ץרה 3

 (ימ) | ץרה 3

 (הפ) 1 ץרה 3
 (זאיד הפ) ץרה 9

 (לוס) 6 ץרה 2

 (זאיד לוס) (% ץרה 0

 (הל) א ץרה 0

 (זאיד הל) \+ ץרה 6

 ו (יס) 8 ץרה 8



, 
 8507 תדוקפב) תיזכרמ םילילצ תבטקוא לש םירדתה הלא

 תא ליפכהל שי ,הבטקואב תולעהל וצרת םא .(0-11 םיכרע םילבקמ

 .האלה ךכו ,2-ב רדתה תא קלחל שי הבטקוא תדרל ידכ .2-ב רדתה

 םיכרעה תא תחקול םצעב ,הנוכמה תפשב המצע תינכותה

 :תינכותה רחאל דימ ךורענ התואש ,הנכומ המישרמ

 ₪ ב-4 30073 4

08 00 09 
 טטסשש יס 4

 0 6% ו. קה
 טש4ט ₪000 ₪58 ₪

 ) אי 0. (תש)
 ו 186

 0 ו ש. (ל
 שטס הש

 טס 6 ם,סש
1080 06 

 ₪0 שש סוגות
 0 186 ה
 16 שפת ₪
 6 טבח שמ
 1 0 וש

 0 ו ששמה
 0 ק0ק

 10 טסק טס
 ו םוצק 0

₪ 0 

 .(255-ל תינכותב לבגומ) וקפויש םילילצה 'סמ : 10 הרוש

 .םיכרעה תמישר תלחתה ; 20 הרוש

 .הנומה ךרע תרימש : 30 הרוש
 .םירטסיגרל םמצע םינותנה תסנכה : 40-120 הרוש
 .המישרב ''גוחמה'' ךרע תרימש : 130 הרוש
 .םירטסיגרה תוגוז ןיב תופלחה :140-150 הרוש
 .0:/8:א-ה תרגשל האירקה : 160 הרוש
 .לילצ לכל האלולה תריגס :170-180 הרוש
 .קיסייבל הרזח : 190 הרוש

 !תינכותה םע םידבוע דציכ
 זה עוציב רחאל) הסמעה תאלול .התסנכה ,ןושאר בלשב
 0 זז
 (/006. 4) (םיאתמה 1

 10 סא[ = 325004
 20 א 0

 30 אא

,97 ,229 ,35 ,86 ,35,70,35,94,35 ,197,78 ,13,127 ,6,833 1 - 40 
1,, ,22 

 .םמצע םילילצה ינותנ תא הליכמ אל ןיידע הסנכוהש תינכותה
 עטק" תא ןיכת ןושאר בלשבש יוצר ?םתוא הנבנ דציכ

 ,הז בלש רומגתשכ קר .קיסייבב פיִּב הדוקפה תרזעב ''הניגנמה
 בלשל רובע ,הניגנמל םישורדה םיוותהו םילילצה לכ ךידיב ויהיו

 .בושיחה
 לשןמז היהי לילצ לכל .הנושארה הבטקואה תא הנבנ :המגודל

 .הינש יצח
 .ץרֶה 261.63 ורדתש יזכרמ וד - ןושארה לילצה
 .261.63 % 0.5 = 130.8 :היהי 0-ל בושיחה
 .437500/ 261.63--30.125 = 1642 :היהי 141-ל בושיחה
 לבקנש ךכ םירפסמ 2 תרוצב הזכ רפסמ לכ גצייל ונילע התע

 .0"לו ,130"ל קרופי אוה ,130 לבקתה םא רמולכ .26 א 11+1=א

 7 7-7 ומ 66

 6"ו 106-כ גצוי 1642 יבגל .(םדוק [."ל סנכנה רפסמה תא חקינ)

 .106 ,6 ,130 ,0 :רדסה יפלו

 :לבקנ םיאבה םילילצל בושיחה תא ךישמנ םא

 םירפסמ 32 לבקנ ,הלבטבש םירפסמה תא קרפנ םא ,התע

 .המיאתמה 01-ה תרושב רבכ ביצנ םחואש

,+ ,13 ,9 0 60 

,19 
 תאלול תא ךיראנ ,ןורכזה יאתל הלא םירפסמ סינכהל תנמ לע

 .325567ל 32524-מ הסמעהה
 ינשה הנתשמה) 10 הרושב יכ תינכותל רבסהב ,םדוק ונרכזה

 יולת הז רפסמ .וקפויש םילילצה רפסמ עבקנ (0\'ז-ה תרושב

 וז תינכות .הינשה 01ג-ה תרושב סינכנו בשחנש םיותה תומכב
 רחאל עמשנ תאז .תיזכרמה הבטקואה ילילצ 8 תא עגרכ ונל עימשת
 32500-ב הרגשה תא ליעפנ ליגרכו שדחמ תינכותה תא ץירנש

 .אג אסא א
(5 .0806) 

 םיקוקז ונא .''ןטקה ןתנוי'"' העודיה הניגנמהמ ןגנל הסננ ואוב
 41. תורושב סינכנ םתוא .ודו הר ,ימ ,הפ ,לוס :דבלב םיוות 5-ל

 .(60 הרוש םוקמב) תודרפנ
.0 ,4 ,61 01 51 
.0 ,4 ,198 1/8 52 

0 1 53 

.0 5 ,179 01 54 

.0 ,6 ,106 47 55 

 :הניגנמה תא הליכמה תזורחמ הנבנ
"115 "+" = 9 1.7 60 

 :תורושה תא ףיסונו
04 70 

((50+041.450) 55108 80 
 90 0% או 4

 10 תתאגפ 5: ץסאז 32524 + א +4א 6-1

 ו אפאז א: אא 1
 (הניגנמב םיוותה רפסמ) 24-ל 32501 אתב 8 ךרעה תא הנשנ

 .32524-ל 10 הרושב הסמעה תאלול תא ןיטקנו
 5אפס- :הרגשה תא ליעפנו ,שדחמ תינכותה לכ תא ץירנ תעכ
 תאלול תא קוחמל ןתינ תינכותה תקידב רחאל .אוז?ת פת 0
 שומישה .ןהירחאלש הרצקה תינכותהו 241ג-ה תורוש ,הסמעה
 ךרוצ שישכ קר תיאדכ איה .ךבוסמו עגיימ וז הטישב רָפיִּבב
 תוארוהב שומישה זאש ,הכורא הניגנמל ומכ ,םיבר םילילצב
 םיאת לזוגו ידמל ינזבזב םיכרעמב וא 241 תורושב ,8507-ה
 לילצ לכ הבש ,תעכ וניארה התואש הטישה תמועל .ןורכזב םיבר

 (?ןייטצמ וא הלועמ ,רפושמ)

 !ןייטצמ | רפושמ |ריבס םירמאמה תומש 1 ןוילג

 םינתינכותה רדחל הסינכה |ו .

 תונכתה תופש || .2

 םיישיא םיבשחמ תוריהז | .3

 בשחמ ורקימ לש תונובשח תלהנה - םיכובנ ךירדמ|| .4

 בשחוממה דרשמה|| 5
 הסרובב םיבשחמ תורבח| ו .

 םירוסא םיקחשמו םירתומ םיקחשמ || .

 - הדוזמב בשחמה - ורקימה רות וא ורקימה רוט! 8

 ?תודעומ וינפ ןאל

 ראשה לכו אא או-א0או ('ץוו | 9

 םישנ םישנ| 0
 ליחתה הז ךכ| 1.

 הנכת לע תיטפשמ הנגה | 2
 רחא גוסמ תינפי השיגפ| 3

 רוזג אלמ

 ןייטצמ םירמאמה תומש

 ךרדל םיאצוי ןאכ ,םיליחתמל | 1

 ?יזכרמ בשחמ זורקימ זינימ | 2 [-
 תויביס 16 ורקימ יבשחמ - ורקימה תכפהמ | 3 ו 2

 היגולוכיספל םיבשחמ ןיבש רשקה לע | 34 | ₪ ₪
 תובשחוממ תוכרעמ | 5 ו

 (ג קרפ) ראשה לכו א גאו ₪0 "קו! | 6 +

 קסיד המל | 1

 םישמתשמו םירבכע לע | 8

 לאקספ המל | 9 1
 ?סודאו ווק - םדאהו בשחמה - 2000 | 0

 (ךוניח) םימייק םיטקייורפ תריקס | 1 8
 םיאב םילגנאה ,םיאב םילגנאה | 2
 םייתיבה םיבשחמה םוחתל םיסנכנ םינפיה 3 6

 םיומאמה תומש
 ןייטצמ | רנושמ | ויבס

 ו ו > 2 3 + 2 4 ₪ 3 5 1 = - = 4 2 = 1 - 1 - = 1 -

 יטנגלאו ריהמ ןורתפ קיסייב תשרוי ,וגול| 9
 מגה בג תא רבשש שקה - םייארקא םיעצבמ| 0

% 

 :םויה דע 11רק המ
 לחה ישיא בשחמב ומסרפתהש תובתכה בור לש טוריפ ךינפל

 ךתעד תווח תא לבקל חמשנ .12 רפסמ ןוילג דעו 1 רפסמ ןוילגמ

 לאמשמ רוטב א ןמס אנא ןכל .ונמסרפש םיברה םירמאמה לע

 ןייטצמ |ופושמ םיומאמה תומש

 וג\/4 תכרעמ החתופ ךכ וא ןבל לוחכ ורקימ |

 הלש םירזממהו \/וצו( או 2

 ינרדומה להנמהו ישיאה בשחמז

 קושב המי

 ?ץראב םויכ קדצומ םאה יתיבה בשחמז

 ?ךלש וי(-המ רתוי קיפח דצי

 תורודה רעפו יתיבה בשחמה ל

 ךוניחה תכרעמב בשחמז

 םיריחמו םיעוציב תואוושהו םירקס לע2.

 םינוטילקתל ףילחת ןוקיליס יבבש לע הנכות 2

 כ שם כ םככ 098

 %ןת 2 ₪8 -

5 

 םיומאמה תומש

 יברעה רזגמב בשחמה |4 |
 םורטקפס - בורקמ טבמ |.

 םינכוסמ םיבשחמ | 4.3

 ?המל יתיבה בשחמה |.

 םושמ ]ויבס 5



 ןייעצמ |רפושמ | ריבס םירמאמה תומש 8 ןוילג ןרייטצמ [(רפושמ 5 | ןט 5 -
 -- ך

 ץראב שדח| א.
 ?הנתשנ המ סולפ !| לפא תמועל יא וו לפא| 8.2
 תיטילקת הלעפה תכרעמ :לפא| ₪.
 קיסייבה יבא םע ןויאר| 4
 20 קיוב שומישה| 5
 א - קשמ םע קחש | 4
 ינ'יגב ךוסימו תויגול תולועפ | 7
 חתפמ תולמ| 8.8

 0 | ו

 ןייטצמ |רפושמ םירמאמה תומש 10 ןוילג ןייטצמ |רפושמ |ריבס

 -- --70- ה --ךה--
 התדלקמ תמולעת יני'ג|10.1[

 ינמקו קיסייבה ןיינעב 2

 ?המכו המל :םיגלויב םיבשתמ| 3

 יראטא יבשחמב ( \1:ג\א ג( "11. א%*ה תא תונשל דצי 4

 10 !ו| לפא ,בורק 5

 ן הנוכמ תפשל אובמ 5 רוא טעו תושווד יוגי /
 ?64 רודמוקמ תונהל ךיא| 6 ילמרכל ירושא ,בתכמ בושחימב הכיפ 1

 רדס ינינעו תואלול ,יאנת תודוקפ ,םיקולב 7 א - תרושקת תונורקע |

 ('ב קלח) בוט םישדחתמ םייתיבה | 9

 יבורקימ - בורקמ טבמ| 8 םיבשחמריעז םלועל םיאבה םיכורב 9.

 | ,םיקסרפא ,םיחופת םיבשחמ תמוסרפו 9 רלקניס ןודעומ תניפ |.

 ּ ב 8 8

 ,ריתאי'פא 2 1]א 95 |

 ןייטצמ םירמאמה תומש / ןוילג] םירמאמה תומש 1! ןוילג %.27/9/וב) 475 ק2 0/6 |

 ואדיו-הרטקפס :שדח בשחמ| 2.1

 מבידגנ לפא| 2

 ?םורטקפס עדוי ימ| 3
 יראטא - בורקמ טבמ| 4

 ('ב קרפ) לפאל הנוכמ תפש 5

 .םיבשחמריעז - ליחתמל[| 1

 זתנסמה דיס :64 רודומוקמ תוגהל ךיא| ו 3

 וכ :רידגמ| 4

 !!!םויה דוע תאז חלשו רוזג אלמ יס*יִב"יב ןרוקא - בורקמ טבמ| || 5
 / | . | הלבט - םייתיב םיבשחמ|| 6 !םורטקפס ןחוי ימ| 6

 /] | ביבאל םיינורטקלאה םיחנומה ןולימ 7 בשחמ יקחשמ בותכל דציכ| 7
 ו(0 % | םיכפהתמ םירפסמ || 8 ןוגארד תניפ| 8

 תנפצומ קיסיי וו
 םיבנשאה תמחלמ| 9

1 
3 

 ו | | | 1 [: רידגמ 0
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 613323 א"ת ,33325 דת / 2 1 2 . . , ,

 ףרטצמ ינא שי ו
 ו וונויליג 12 רובע 818םלשא 2 ב " = - -

 : וימה 1 ,םירמאמ לש רישע ןווגמ ארוקה ךל שיגה ישיא בשחמ ןיזאגמ
 - ו ּ ו דיתעב ךנכדעלו ךפתשל חמשנ .םיקחשמו תובתכ ,תומישר
 ו שדח ,ישיא בשחמל (הנש) תדלוהה םוי תוגיגח םע ןכל ,רבעבכ
 , .דיתעב ךתוברועמ תא חטבהו יונמה תא

 ון . |
 רקוצ םחנמ תא שקבו (8 ,24439ן ןפלט ךתוחונל י 0

 ו 0
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 העדומ ארוק התאש עגרהמ ךילא רבדי א\ יראטא בשחמ
 וגוסמ רתויב סלשומה יתיבה בשחמה הז יכ .וז
 ןמצע דעב תורבדמ ךכל תוחכוההו
 תורשפא סע -- 64% ה\+246 ₪0 ןורכז תומכ *

 192%-ל הלדגה
 תילגנאו תירבע ,םישקמ 62 לש האלמ תדלקמ א

 התוכיאב תידוחיי תיפרג הגוצת א
 (ופש רשאמ רתוי 240) סינווג 256 א

 סדא לוקב רבדמש דיחיה *

 הנכות תופש 8 *
 תונכות 2,250-מ הלעמל א
 - עקתנ התאש הרקמל רזע שקמ -- 615 רותפכ *

 יראטאל ידעלב
 86( 165ז בשחמה לש תימצע הקידב תדיחי א
 לוק יגוס 4 *
 ואידיוה יקחשמ בטימ *
 ןכו תינועבצ ,ןבל רוחש היזיולטל רוביח תורשפא *

 רוטינומל

 .ייישיא בשחמ'' ןוחריה

 1027 תוכיא תספדמ

 1050 סיטקסיד ןנוכ

 400 א(. יראטא

 !ךילא ורבדי םיינכטה םינותנה

 !!!םייונמ עצבמ
 לש הנשל םניח יונמ לבקי או יראטא יבשחמ זכרמב ז4ו א בשחמ שכורה לכ

 םיקיתווה םייונמה לכל
 !!!בל ומיש

 םאולמב יונמה ימד לש רזחהל םיאכז םכנה

 !!!הדגמו או יבשחמ זכרמב בשחמ תיינק תעב

 34 או יראטא יבשחמ זכרמ
 האטא 03-28805 .לט ,א''ת 14 ןיסיח

 יו שו /(\.

 ה 6סזתקזמז |

46 <------><- 

 ינפי בשחמ קוושת ורפייק

 ורפייק .תינפיה יוצטיזנמ ,מבי םאות ,אשינ
 ,הלש המש תחת ,בשחמה תא קוושל תדמוע
 .םלועב

 תא ץירמ ,תויביס 16 ןב אוה שדחה בשחמה
 וגצמו סוד טפוסורקיימ הלעפהה תכרעמ
 807ו תורוש 16 גיצהל לגוסמ ילזונ-שיבגה

 .הרושב םיוות

 שוכרל ארקנש המ .סוד טפוסורקיימל תוב

 .דבלב םירלוד 400-ב מבי םאות

 ורפייקה לש וריחמ תחפוה הנורחאל

 אל ץראל .דבלב 51 ,2907ל עיגמ אוהו ל"וחב

 .ריחמה תתחפה ןיידע העיגה

 הרזעל תצלחנ הנשיה תדלומה

 ,תורצב הנותנה םיבשחמ תרבח איה רוטקיו

 םיבשחמ תרבח .תובוט חיטבמה המש תורמל
 .הלא םימיב השדח הניא וז - תויסנניפ תורצב
 ינוילימ תורשע לש תובוחב רבודמה םא םג

 .םירלוד
 ,461 ,תיטירב הרבח העיצה הנורחאל

 תדמוע 461 .רוטקיו לש התרזעל ץלחהל

 .הפוריאב הרבחה תויוכז תא שוכרל
 הפוריאב הבר החלצה לש רבע רוטקיול

 דע םיבשחמה תא הרובע הציפהש ,"ו

 .רלוד ןוילימ 25 תרומת הרבחה

 רודומוקל םישדח םיבשחמ

 גוז תא רודומוק הפשח ,הכורא הייחד רחאל
 -שחמה .2647ו 3640 ימגד :םישדחה היבשחמ
 -ולונכט םישודיח םיעיצמ םניא םישדחה םיב

 .םידחוימ םייג
 אוהו 6502דבעמ לע ססובמ 264 םגד

 יפקיהה דויצה יטרפ לכ אל ךא ,קלח םאות

 תרדחה אוה דיחיה שודיחה .רודומוקב םייקה

 בשחמה שכור .םורה יבבשל םימושיי תונכות
 ואיצוהש עגרמ וב דובעל ליחתהל לוכי
 .הספוקהמ

 ?וק ,הקיפארגב תותוחפ תוי

 "יךרב'' בשחמ לש תודיחי 5,000 השכר ורפייק

 ,לודג רפס ,ולדוגב םיבר םיבשחמכ אלש

 לארשיב םג קוושל תדמוע ,בגא ,ורפייק
 4 ,2ורפייק תרדס תא ךופהיש הבחרה סיטרכ
 לכוי שדחה סיטרכה .ישומישדוד בשחמל 10-ו
 -ותכה תונכותב הדובע תלוכי בשחמל קינעהל

 ירצומל תויוכזה לכ תא שוכרל תניינועמ ,התע

 ל ו 0 כ רד העט שמש

 ה

 "ורשפא םיעיצמ םישדחה םיבשחמה ינש

 -ירפל טלפ /טלקו ל

 םימגדה .ץופנה 64 םגד רשאמ ,הרמוח יט
 תונכותב םהיתונורסח לע םיצפמ םישדחה
 ,הפלחהל תונתינ םורה תונכות .רתוי תובוט

 קפסל רודומוק תנווכב .תוינסחמ תועצמאב

 | תונכותל םאתהב ,םיבשחמה לש םינוש םימגד

| 

 םימגדה דחא היהי ךכ .םורב םהילא תופרוצמה
 דבעמב - רחא .םורב םילילמת דבעמב דיוצמ
 .הקיפארגל היצפואו ינורטקלא ףד ,םילילמת

 יכוניחה קושל םג תלזופה ,רודומוק

 וגול תופשב היבשחממ קלח הדייצ ,יאקירמאה
 לש 'ק 167ו רזייסיטניס םג ליכי 364% .טולייפו

 .םורב רוביד תנכות
 ליכמ ,64"ב םייונפה םארה 'ק 38 תמועל

 ירוביחו תדלקמה .הדובעל 'ק 59 264 םגד
 64"ה לש הלאמ רתוי םירפושמ טלפ /טלקה
 ידילק 4 תדלקמל .800 יראטאל רתוי םימודו
 19 םג ,364% ,רפושמה םגדל .156 דילקו םיצח

 .םיירפסמ םידילק
 רבכ הנושארל וגצוה םישדחה םיבשחמה

 ,סקדמוק תכורעתב ,םישדוח רפסמ ינפל
 ויה אל זא רבכ .עודיה לימארט ק'ג לש וימיב
 .דחוימב תומח םישדחה םימגדה לע תורוקיבה
 לש תומיאתה יא דגנכ ונפוה תונעטה רקיע
 םגדל תומייקה תונכותה םע תושדחה תונכותה
 יא לע התפיח רודומוקש הארנ .ץופנה 4
 .הרמוחה יטירפל תומיאתב הנכותב תומיאתה

 6 .הז תוחפל
 אל וילע ,16 םגד אוה ןיינעמ טירפ דוע

 ותוא לעב ,םאר 'ק 16 בשחמ והז .ןיידע זרכוה

 ביחרהל היהי ןתינ ותוא ,264 לשכ מ''עי
 "פושמה 34צ"הו 264-ה תמרל דע תולעהלו

 .דבלב % 99-ב רכמיי 16 .םיר

 ?מבי םאות רודומוק רציית םאה

 מ"עי ,8088 תינרצי ,לטניא הקינעה הנורחאל

 זייד

 קאש"וידרל םישמתשמ*בר תנכות |

 ₪ 7-7-7| \(/'\םועחס

 היבבש לש רוציי ןוישיר ,םימאותהו יסיפה
 .רודומוקלו מביל

 *רפש ,םכסה לע רודומוק המתח ,ליבקמב

 -יימה ,תידנקה קטייב םע ,םיעודי םניא ויט

 .אשינ מבי םאות ,ןוירפייאה תא תרצ

 ?םיעוריאה ןיב רשק םייק םאה

 לש היתונווכב קפס םיליטמ םניא םיבר

 ,עודיכ .יקסעה קושה לע רעתסהל רודומוק

 תא רצייל איה רודומוק לש תיבקעה התוינידמ

 ,תיאמצע הרוצב הלש םיבשחמה יקלח אולמ

 ,וז תוינידמ תועצמאב .טריחמב טולשל ךכו

 דע האישנו הרבחה םיקמ ידיב התוותוהש

 ,ליימארט ק'ג ,םיישדוחכ ינפל ותשירפל
 םיבשחמה קוש לע רודומוק הטלתשה

 .םייתיבה
 "ושכמה לכ ורסוה ,םיבר םירובס ,תעכ

 המחלמל המצע תא ןיכהל הלוכי רודומוקו םיל

 .המצע מביב - ןלוכמ הלודגה

 ו

 לודגה יקסעה בשחמהריעז אוה 16 סאזרזיט

 נורחאל .ידנאט יבשחמ תרדסב ללכושמהו

 המצוע תבר תונכות תליבח הרבחה הגיצה

 איה ,סקינזב לעופה ,הז בש

 .ווו םטסיס סקינויל לב תוד

 מל תדעוימה

 זבעמ תסריג
 תנכות ןכותב תוללוכ תושדחה תונכותה

 ייש .תואלילמת תנכותו םינותנ סיסב
 תונכותה תא ליעפהל םילוכי םישמתשמ

 !תורצב רוינו'גו לחו ,
 ו בצ הש םג ;קב דומעל השקתמ מבי ם
 וקמ הרבחה .יסיפ
 בחה .יסיפ



 דחא בשחמ רוצייל עיגהלו י'"'שמה לש רוצייה

 הרחתמה ,רוינו'גה ,תאז תמועל .תוינש 7 ידמ

 הדהאב לבקתמ וניא שוטניקאמ לש יעבטה

 ןיא ול םישוקיבה תאו הבורמ הרבחה

 .קפסל השקתמ
 "גומ בשחמ אוה ,םיבר םינעוט ,רוינו'ג

 .וילעב םע לודגלו חתפתהל לגוסמ וניאש ,לב
 לבקל וייוכיס ןיידע םירורב אל דוע לכ
 טילקת וא םינוטילקת יננוכ ,ןורכיז תובחרה
 .טיהלל בשחמה ךופהי אל ,חישק

 טסה 2 נג

 יטרפה טובורל - תושדח תונכות

 ,טובורה .תנכתימ יתיב טובור אוה 5%
 יוהיזל ראנוס תכרעמב דייוצמ אוהשכ רכמנה

 תוללוס ןעטמו עגמ ישוחמ ,ךרד ילושכמ
 תופסונ תוינכות המכל הנורחאל הכז ,ימצע

 .8₪ ,וינרצי םעטמ
 "זל בשחמל תרשפאמ הנושארה הנכותה

 ;ןרדסכ בושו בוש ןעצבלו תולועפ תרדס רוכ

==).  \ 
 -ילשה ;רתנספכ וילע ןגנל תרשפאמ היינשה
 -תסהל םהל תרשפאמו םידליל תדעוימ תיש
 ;(דליה לש) םישוחה ןדבוא דע טובורה םע ררח
 רחא תונכתבש הקעזא תנכות איה תיעיברה
 ...רישל בשחמל תמרוג

 תנכות 885% לבקי יתמ םלוכ םיהות תעכ
 .(...תונולח יוקינ - תואבנשא אל ,אל) תונולח

 תומצעתמ קאמ תוריכמ

 לפא .םיבר םירובס ךכ .רבמטפסו טסוגוא
 -בשחמל םישוקיבה בצקב דומעל השקתמ
 ידמ תוכוראה םיניתממה תומישרו טיהלה
 .הירכועב תויהל תויושע

 ,תוינש 27 ידמ דחא בשחמ רצוימ םויכ
 ,ץיקה ישדוח .ודרולוקב הרבחה ילעפמב
 םהב םישדוחה ויהי ,םיבשחמה ירחוס תעדל
 היתויובייחתה תא םילשת לפא ,שוקיבה ןטקיי
 -רועיו קושב וצוצי םירחא םיבשחמו םינימזמל
 לככ רהמ קפסל הילע ,זא דע .שדח ןיינע ור
 .םיבשחמה תא רשפאה

 פח ל פעל ומ וע וודרו רוננקיששש = צב

 תוריחב תנכות

 -ראב .ונרוזאב רבכ הרוש תוריחבה תריווא

 תוריחבה הלא םימיב תולהנתמ הב ,ב''זו

 -ישנל תונושה תוגלפמה ידמעומל תומדקומה

 .םיבשחמב בר שומיש םישוע ,תוא
 תומישר ביכרהל םיעייסמ קנע יבשחמ

 היינפ יבתכמ םיקיפמו םיילאיצנטופ םיעיבצמ
 .םיאקירמא יפלא תואמל ''םיישיא ומכ''

 הנורחאל .ולש תא השוע ורקימה םג ךא

 רובע ,תוריחב-תועסמל תדחוימ הנכות הגצוה
 תליבח לש המש איה | קטילופ :יסיפה
 םימושייל רקיעב ,תוריחב ימושייל הנכותה
 ברימ תא המצע לע תלטונ איה .םיימוקמ
 -הב םירושקה ץמאמהו ןמזה-ילזוג תולטמה

 ,העבצה ימגדמ תנכה :ןהיניב ,תוריחבל תונכ
 תוחול תנכהו בוצקית ,הכימת יבתכמ חולשמ

 .םינמז
 םג ל''נה הנכותב עייתסהל ןנכתמש ימל

 .8990 הריחמ ,ונלש וניתוריחב יכרוצל

 חלצומ תויהל השק

 םשב הנכות תרבח לש הילעב אוה ןוטסוי ןק
 םג אוה סינכמה וביבחתב .םיקחשמו האנה
 יקחשמב תיאקירמאה תשביה יפולאמ דחא
 םירשע וא ''ק'ג קלב''כ עודיה םירומיהה

 .ונלש וניתונווע תוזוחמב דחאו

 ותסורא םע ןוטסוי ןק ול אצי הנורחאל

 לש םירומיהה ירתא ןיב רצק שפונל הריעצה
 בורקה ,והאט םגאב ליחתה אוה .הדבנ תנידמ
 תיוורה ,טעמ קחיש םש .ס'יקורה ירהל
 ...וניזקה תא שוטנל שקבתהו 0

 שקיב ,ןושארה וניזקה תא זמגש רחאל
 ךא .םירחא םירתאב םג החלצהה לע רוזחל ןק

 ףסה ירמושל ידמ תורכומ וינפו תושעל המ
 אוה ?הדבנב םירומיהה יתב לש םיינבצעה

 לע הקיתשב רבועש הלאמ וניא ןוטסוי
 ויתויוכז תרפהכ שרפתהל לוכי ותעדלש המ
 -קה ילעב וברס ,1979-ב ,רשאכ .תויסיסבה
 לע תונהל ול חינהל יטיס קיטנלטאב וניז
 מוע אוה .הכזו טפשמל םתוא עבת ,םנובשח

 .םעפה םג ליגרתה לע רוזחל |

 תא ורשב לע חיכומ ,קפס אלל ,ןוטסוי ןק

 אוה ותוא חלצומה בשחמה קחשמ לש ותוליעי

 .ק'גקלב - רציימ

 ?םלוכ זיפיהה הפיא

 רטנאה עבוק ךכ .ןוקיליסה קמעב ףסכ םישוע
 .םיבר הרבח ירפס רבחמו יאנותיע ,ןוספמוט

 רועיש הליג ,הנורחאל ךרע ותוא רקחמב
 יאנוש ,רבעשל םילקידארו זיפיה לש בר

 םירנוילימכ - םיששה תונש לש דסממה

 יפוחב ,(םיריעצ ןיידע ךא תוחפ םיריעצ)
 םיבשחמ תורבח יקסעומ וא ילעבכ ,ברעמה
 .םינוילימ יריתע

 העגרא שיטפ

 קשמב ךתוא ףירטהל ךבשחמ חילצהש רחאל

 ,תואצות תרסח הדובע לש םיפוצר םייעובש
 ?םעז תמחב וב טועבל ןיינועמ תייה אל םאה

 תונהיל לכות ,םיעונצ 5 14.95 תרומת

 - הנוכמב המקנה לש םימיענה היתוריפמ
 .רגנאב-טיב ,יטסלפ שיטפ תועצמאב

 -ירמא תא ואיצמהש םירובס םיאקירמאה
 קפסל ,םינש ינפל רבכ ,ונגאד אל המל .הק
 םה ?ונלש תואמצעה"םוי ישיטפ תא םהל
 .םיפצפצמ תוחפל
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 בשחוממ סיירפ רשיפ
3 

 םה ,ונל רפסל ךרוצ ןיא ,סיירפ רשיפ יעוצעצ
 הל האצמ הנורחאל .םלועב רתויב םיחילצמהמ

 .םיבשחמ תנכות - שדח קוסיע םוחת הרבחה

| 

 ב

1 

 הכ" הביבס לאכ דיתעה דושמ לא תסחייתה ךרפסב

 תויהל ידכמ תנגוואמ| תרדוסמ הכ | ,הייקנ

 !דיתעה דרשמ תא האור התא דציכ ".תיתואיצמ

 הביבס דיתעה דרשמ היהי היפל תיזחתה

 םירבדה םיעצבתמ הב ,םישנא תטועמ ,ריינ תרסח

 םידעצה תורמל ,תישפט איה ,תוריהמבו תוליעיב

 .הז ןוויכב םיטקננה
 םתואלו דרשמב םדא ינב ונל היהי דיתעב םג

 םהל שיש יפכ תוישונא תויעב ןתוא ויהי םדא ינב

 "רטניא ידוגינ ,תועתפה ויהי דיתעה דרשמב .םויה

 "גיא תמירז אקוד ואלו תוישונא תויושגנתהו םיס

 הנוילע המוק וזיאב הטקש תכרעמ ךרד היצמרופ

 .םיקחש דרוג לש
 םיצחלה .רתוי ישונאו רתוי ןטק היהי דרשמה

 קנעות רשא בלה תמושת םג ךכו ,רתוי םיקזח ויהי

 הלא .םידבועה לש תישפנהו תינפוגה םתואירבל

 םשל תושדחה תוידרשמה תוכרעמב רזעהל םיסנמה

 לש שעותמ ףנע לש אוהש לכ גוסל דרשמה תכיפה

 תוכרעמב םשומיש ךרדב םיאטוח  ,עדימ דוביע

 .םדאה ינבב רקיעבו םמצע

 ךכ לכ םיקוסע תוידרשמ תוכרעמ ינרצי םתוא

 לש התחנזה ידכ דע םהירצומ לש תוריכמה תלהבב

 לע .םייונישל תודגנתהה - ךכ לכ תישונאה הנוכתה

 ייוניש ומכ תויעבל שאר דבוכב סחייתהל םינוגראה

 ייוניש ,דיקפתבו הדובעה םוקמב םייוניש ,סוטאטס

 ?תוחתפתהה ןמ דיספמ ימו חיוורמ ימ -- היכראריה

 דוע הלא םידדצל םיעדומ תויהל םינוגראה לע

 .הנושארה הנוכמה תשיכר ינפל

 זדושמה בושחימ ןילהת ךותב ונא םינותנ המכ דע

 דע .ןיידע ךרדה .תליחתב ונאש רובס ינא -

 תא וטלק רתויב תולודגה תורבחה קר ,התע

 תלכלכ ,דיתעה תרבח תודוא ויתואובנו ויתועד .יתרבח רקבמו רפוס ,ןדיתעכ

 ונמלועב ומתוח תא עבט ,ישילשה לגהו דיתעה םלה לש םרבחמ ,רלפוט ןיוול א

 (םירפס ןוילימ הרשע) בטיה ותוא ורכמ היגולונכטה ןדיעו עדימה ןדיע ,דיתעה
 ינפב ,סרגנוק תודעו ינפב םימעפ רפסמ הצרה רלפוט .שקובמ ץעויו הצרמל ותוא וכפהו
 .ינאפיה טנמלרפהו יטירבה םירחבנה תיב ,ןבלה תיבה

 תוצרהל ,ינדיתעה ןיזגמה-טסירוטומפ לש ויכרועמ דחא תויהל רבכ קיפסה רלפוט
 סכנ תויהל וכפה ויתועדש ינפל דוע יתרבח רקחמל רפסה תיבבו לנרוק תטיסרבינואב
 ,ישילשה לגה אבה ורפס םסרופ רשאכ ."דיתעה םלה" תא םסריפ רשאכ ,1970*ב רוביצה
 .יוטיב זעו ןיע דח חתנמו רקבמכ םלועב רכומ רבכ היה

 הרבחב שחרתמה יללכה ונשמה תודוא הפיקמ תיזחתו חותינ אוה "ישילשה לגה"
 הכיפהמה - "ןושארה לגה" זאמ הרבחה תוחתפתה תא רלפוט רקוס ורפסב .תשעותמה
 .הנש 300 ינפלמ תיתיישעתה הכיפהמה ךרד ,םינש 10,000 ינפל ונרבע התוא תיאלקחה

 ונא ,יטילופו יתובח קבאמב התוול רשא ,תיתיישעתה הכיפהמה תואצות תא
 יושע אוהו ובוציע םצעב תעכ אצמנה ןדיע ;עדימה ןדיעב ,םויה םג תווחל םיכישממ
 םיאצמנ ונא .םייתרבחו ,םייטילופ ,םיילכלכה ונייח לולכמ לע תבחרנ הרוצב עיפשהל
 .ללוכ םיכהע יוניש לש ומוציעב ,רלפוטד אבילא ,תעכ

 לגב ןהו ,ןורחאה ורפסב ןה .צוטוש< גאס ץחמאוופ<8 שדח רפס רלפוט ןיוולאל
 תביבס תא ונתשיפתב םירבוע ונאש םיריהמה םייונישה לא ןדיתעה סחייתמ ,ישילשה
 ומע חחושו ,דלרוורטויפמוקה בתכ ןיקפיר ןָלג ותיא שגפנ ןוטסובב רוקיב תעב .הדובעה
 .טרפב ישונאה דבועהו ללכב ןוגראה לע בשחמה תעפשה לעו דרשימה בושחימ לע

 .ונינפל ןיידע הכורא ךרד .דוביע
 יפכמ רתוי הברה םח ץורימה יכ הארנ םיתעל

 םוסרפ יביצקת תוזבזבמ תורבח .תמאב אוהש
 .קושב םוקמ םמצעל שוכרלו תוסנל תנמ לע םייקנע

 הארגכ עמשנ ןכלו ,ךכל הכזי אל םהמ לודג קלח

 רשאכ שולש םייתנש דועב ירמגל םינוש םילילצ

 לא עיגנו ,הלטלטה בלש ,ןושארה בלשה תא רובענ
 .שכרנש ןויסינל םאתהב הנוכנה תונגראתהה

 הדיחנמ תויזחתה תמינ םאה זםישנאה תא דיחפמ המ

 1הדיתעה תואיצמה ןמ רתוי

 תומוקמ ינוילימ תרשעמ םידחפמ םישנא

 .תמאב םתוא דיחפמש המ הז ,םירסחה הדובעה

 :םירבד ינש םנשי ,םלוא
 השדח היגולונכט ץמאל םידחפמ דימת םישנא

 ששח הז היה םעפ .םהייח חרואב םייוניש תררוגה

 אוהו רתוי ילאר דחפה םויה .ןיעל הארנ יתלב ,קוחר

 היגולונכט תורכומו תורציימה תורבח ןתוא םא

 ,ןהמ ומלעתי אל םירחא - הלא תויעבמ ומלעתי

 ןיאש והשמ דגנ םחוכ אולמב םחליהל םילולע םהו

 .וילע הבר הכ העידי םהל

 הרטמ תושפחמ בושחימב תושמתשמה תורבחה רשאכ

 וחקיי רשא הלא ויהי ימ ,תרחא הרטמ םינרציהו תחא

 זםביל תמושת לא םידנועה יניינע תא

 .דואמ בורקב םמצעל גואדל וליחתי םידבועה

 לש םמויק תדבועמ םיעתפומ םלוכ ,ןושאר בלשב

 םישנא המכ .רחא שדח דויצ לשו םילילמת ידבעמ

 אל הז ,ואוו" ,םירמוא םירחא .תידיימ ול םידגנתמ

 וליחתי ,היגולונכט לכב הווקש יפכ ,םלוא "זעגשמ

 זימא הלטלט תפוקת היהת וזו םירבשמ עלגתהל

 עוזעז ורבע רשא ןמצע תורבחל קר אל .תית

 .ןמצע תויגולונכטה אלא

 תרואב םייוניש תררוגה השדח היגולונכט ץמאל דימת םידחפמ םישנא"

 רתוי ילאר דחפה םויה .ןיעל הארנ יתלב ,קוחר ששח הז היה םעפ .םהייח

 "ההובנה הלטבאב אטבתמ אוהו

 םירמוא םישנא .ההובגה הלטבאב רומאכ אטבתמ

 בבותסא דימת םא ,תויהל ךלוה הז ךכ םא" :םמצעל

 ןיינועמ אל ינא זא ,יתדובע םוקמ דוביאל ששחב

 םהמ עונמל תנמ לע רבד לכ השעא .הלאה תונוכמב

 ".ימוקמ תא סופתלמ

 חתפל ךישמנ ונא ,שארמ הדובא המחלמ יהוז

 המכ ץמאל ונילע ,ליבקמב םלוא .היגולונכטה תא

 דושמ רוציל ונילע  .תויתרבחיתוינויער תורטמ

 "ולונכטב שמתשהל ונילע .דרשמ םתס אל ,ישונא

 -יבל אלא תוכרעמה זוכרימל ואיבי אל רשא תויג

 תוכועמב ןומטה ךועל םיעדומ תויהל ונילע .ןרוז

 .תיתרבח הניחבמ םג

 תודגנתה ןימזמה שומיש .הלא תוכועמב ןוימד וסח |

 וצויל או ₪ + שועות זזחו
 רוצייל איבה הקירמא שועית זתעכ אקווד דרשמה |

 תונח לש הווזיג לע תנתכ "ישילשה לגה" ךונסב

 רציכ .זוכרימל תוטונ תובשחוממה תוכרעמה .דיתעה

 זטקילננוקה תא ותוס התא

 ,"ינשה לגה" ןונגס תא שוטנל לוהינה יגרד לע

 וא תוינבתכ ימלוא .תיתיישעתה הכפהמה ןונגס

 שומיש אלא םניא ,אמגודל ,םילילמת דוביע יזכרמ

 בושחימ רבעל תאזה הצירה תמייק עודמ .ןהל

 םלוא .רבד לכב תוינומהל ,תינומה הכירצל ,ינומה

 רוציימ ונרבע .רחא ןוויכב םידעוצ ונא 1955 זאמ

| 
| 
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 4 1 ...םהמ דחא ףאל סנכיהל השרוה אל טושפ ,ילויב ןושארה הנחבמ ינפל דומעת לפא
 ל 1 458[ המצע לע החקל רשא הרבחה איה רקייאניפס !
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 *ולכואב םימייוסמ םיקלחל ןנכותמ רוצייל םינומהל

 הריכמל םיטקרמרפוסב הריכממ םירבוע ונא .היס

 .תובכשל םירכומ ונא ,םיקיטובב

 תכפוה הובחה יכ םיאור ונא ,המר לכב

 בושחימלו הזל המ .רתויו רתוי תבכרומ תכרעמל

 תבכרומל תכרעמה תכפוהש לככ .הברה זדרשמה

 רתוי בר ךרוצ םיביכרמה יוביר רצוי ,רתויו רתוי

 הרבח ונייה רשאכ .םיביכרמה ןיב עדימ תפלחהב

 רשאמ עדימ רתוי ריבעהל ונילע היה ,תינומה

 ןדיע לש תיאלקחה תכרעמב דדובה ירפכה ריבעה

 הכיפהמה תא ונובע רשאכ ;"ןושארה לגה"

 תא ,םינומהה תרושקת תא ונאצמה ,תיתיישעתה

 ושרדנ רשא תרוושקתה יעצמא ראשו ןופלטהי

 .עדימה סמוע תרבעהל

 םינבמה .רחא ינכפהמ בלשב םיאצמנ ונא תעכ

 הגרדל ,הכומנ תונוש תגרדמ םירבוע םייתרבחה

 הרבחה תרגסמב לכה - תונוש לש תיסחי ההובג

 .תינומה-יאה
 ,רתוי ההובג תונוש רבעל םידעוצ ונאש לככ

 תוזחל תנמ לע רתוי הבר עדימ תומכל םיקוקז ונא

 האצותכ .הרבחב תורחא תודיחי לש ןתוגהנתה תא

 זיקפה ,םוקמ ספא דע קויתה תונורא םיאלמתמ ךכמ

 דומעל תלגוסמ הניא היטרקורויבהו םיעגתשמ םיד

 ,םוקמושמ וליאכ ,זאו .המוצעה תריינה תדובע לומ

 תרושקתהו בשחמה ,םילילמתה דבעמ םיעיפומ

 .תידמימ"ברה
 ביחרהל אוה תושעל םילדתשמ ונאש המ לכ

 המוצעה תומכב לפטל תנמ לע תרושקתה יצורע תא

 .תינומה*יא הרבח יאנתב תשרדנה עדימ תמירז לש

 תעפותל חתפמה רבסה איה תוינומהה"יא תיירואת

 .עדימה תוצצופתה
 הכפה וז היישעת דציכ ןיבהל ונל תרזוע וז היירואת

 .ךכ לכ הבושחל םואתפ

 הצוו התא .חתפמ תדוקנ הארנכ תויהל תכפוה וז

 רוציל ןמז ותואבו בושחימה תונורתי תא ןה גישהל

 אשונל רתוי תיטרקומדו תיטסילאודיבידניא השיג

 ...הדובעה

 םידיקפת ןווגמ רתוי ,תויטרפ רתוי דיחיל ןת
 זאו בצמה לע הטילש תשוחת רתוי ול ןת .הדובעב
 לאכ וילא סחיתת םא רשאמ רתוי ונממ קיפהל לכות

 ,תכרעמה ךותב הבושח יתלב םייניב תיילוח

 זומלעיי אל רשא םיירלבל םידיקפת םתואל הרקי המ

 רשא םיבשחמה םג .הלא תודובע עצבל ךרטצי והשימ

 .םישנא ידי לע ולעמוי הדובעה תיברמ תא ועצבי

 התוא עצבל םינכומ ויהי םישנאש תופצל ןיא

 תומכ עצבל היהי הדיקפ לע םא .ןמזה לכ הדובע

 הל תתל וגילע היהי ,הספדה תדובע לש הלודג
 הל רוזעל ךכב היהי .םיפסונ םידיקפת עצבל

 זירצ ןמצע תונוכמה םג .הנוכמה ןמ טעמ "חורבל"
 ,הרק תוחפ :רתוי החונ הרוצב תובצועמ תויהל תוכ

 יצל שי ,יתעדל .תרומרמצ תררועמו תיתכתמ תוחפ

 .יתפיטק דופירב תונוכמה תא תופ

 יפכ הלועב ב"הראב םייעוצקמה םידוגיאה וטקני םאה

 זםייפוריאה םהיתימע ושעש

 .וליחתה רבכ םה תמאה ןעמל .ךכב חוטב ינא

 ויה םידוגיאהו םילהנמה לש סאסכב יתייה םא

 .חונב אלש דואמ שח יתייה ,תויעב ררועל םיליחתמ

 תמייוסמ תומכש ךירעמ ינא ,דצה ןמ הפוצכ ,םלוא

 לע דומעי ימ ,תרחא .ליעוהל קר הייושע ץחל לש

 -רבלו םתוחונל המיאתמ בל תמושת שדקותש ךכ

 ?םידבועה לש םתואי
 לע ינוציח ץחל לש תמייוסמ הדימ אלל

 לש םכרעב טיעמהל הייטנ הייהת ,תכועמה

 תא ליזוי םהל שדקוי אלש ץמאמה .םירבדה

 .ילילשה ןווכב יבויח בושמ ןיעמ הז היהיו תוכרעמה

 תוכה תא דימעהל םייושע םייעוצקמ םידוגיא

 תובורק םיתעל םילעופ ןיא םא םג ,תודגנתה רוציל

 םילעופ םהש רובס ינא ךכו - תותואנ םיכרדב

 ויה םא .םחליהל תנמ לע םוקמב ויהיש ףידע ןיידע
 לע םילטונ ויה רשא הרבחב םירחא תודסומ םימייק

 םניא םה םלוא ,ףידעמ יתייה ,הלאכ תומישמ םמצע

 .אצמנב

 לג"ב תנייצש יפכ ,הסיסגב הריכזמה עוצקמ םאה

 ז"ישילשה

 ןתינ אלו םייתרגש הריכזמה ידיקפתמ קלח

 םה ,ומלעיי םהש רובס יניא ןכל ,םהמ טלמיהל

 .תוחפ םיבושח וכפהיי

 וייח תיצחמ תא זבזבל הצור אל דחא ףא

 ינוקית אל דוחייב ,הספדה ינוקיתב וא הספדהב

 "עוצ ונא ךילהתה תא םיטשפמ ונאש לככ .הספדה

 תויונמדזה הריכזמל קינענש לככ ,יבויחה ןווכב םיד

 לככ .יבויחה ןווכב דעצנ - הנישח ליעפהל רתי

 ונא ,תונוכמה לא תויתרגש תוכאלמ םיריבעמ ונאש

 תא םיטיעממ ונא - תחאה .תועפות יתש םירצוי

 תא םג םיטיעממ ךכבו תישונאה הדובעה יכרצ

 ,ינש דצמ .הלודג הייעב םירצויו תורשימה תומכ
 ,תוגיינעמה תודובעה תא םדאה ינבל םיריתומ ונא

 אל הנוכמ ףא .הבשחמו תויתריצי רתי תובלשמה

 םויה ילש הריכזמה השוע רשא תא תושעל תלגוסמ

 םידעוצ ונחנאש יל ירב .טופיש רשוכ הליעפמ -

 ענמהלו רהזיהל שי םלוא ןוכנה ןווכב תיללכ

 "הש ןוויכ ,תכרעמב ישונאה םרוגה תא לרטנלמ

 .םדא ינבב הרוקמ - תמאב ךרעה תבר תרצות

 לע עדיב םידיוצמ ,םיריעצ םילהנמ רשאכ הרקי המ

 זםיריכב םיגרדל ועיגיו ומדקתי םיבשחמ תיגולונכט

 הנומאה איה וזה היגולונכטה תוילשאמ תחא

 םיינרצי תויהל םדא ינב "ליעפהל" ןתינש ךכב

 .תטלחומ תוטש וז .םיזוחאה תאמב

 ריכבש - תרחאה היילשאה ןמ דרפיהל ונילע

 םוי לכב םירטמוליק תורשע המכ עסונה םדא אוה

 ,םדא ינב יפלא תואמ המכ םיאצמנ וב םוקמ רבעל

 םוש - עיגי אל ריכב ותוא םאו ,תויבוקב םינותנ

 וא תוינבתכ ימלוא .דרוסבא והז .עצבתי אל רבד

 םימייק ויהי אל ענה-טרסה תטישב יונבה ןוגרא

 רתוי הבר תויתריציש הלגנ הב הדוקנל רובעמ

 .היצביטומו ןוגרא לש תורחא םיכרדב תגשומ

 וא תיבב הדובע - "ינווטקלאה תינ"ה תייוואת

 םורגל הייושע דושמה ןמ םיקחורמ הדובע ירתאב

 ללכב וא ,דרשמה תייגולונכט יבגל תרחא הבישחל

 .הדונעה גשומ תסינת יבגל

 לש תשדוחמה השיפתה תא ןחבנ הבה

 םישנא לש םינוילימש רובס ינא עודמ .הדובעה

 -רצי תוחפ איה תרחא ךרד לכש ןוויכ םתיבב ודבעי

 .תינ
 ,"רוצייה תא ריבגהל" החוכ לכב הסנמ הנידמה

 תא ריבגהל ץמאמה תרגסמב .הנשה חנומ והז
 לכות רשא רתויב ינרצי-יטנאה רבדה והמ ,רוצייה
 תא ץחלתש וא :תושיג יתש תומייק ?תושעל

 לכ .רתוי םימכחותמ םירישכמ ליעפתש וא דבועה

 בושחיממו דבועה תצחלהמ גישת רשא תלעותה

 תונורתיה לומ ללכ הלוקש היהת אל דרשמה

 תיברמ תבסהמ קיפהל ןתינ םתוא םיילכלכה

 .תיבב הדובעל תורשימה
 -בוע .תולוע הרובחתה תואצוהש ןוויכ ?עודמ

 עיגהל ולכויש תנמ לע העיסנ תופסות םישרוד םיד

 יתלב קלח תויהל תכפוה העיסנה תפסות .דרשמל

 קפסל הרבחה תבייח ,ףסונב .רכשה תליבחמ דרפנ
 השבלה ירדח ,לכוא ירדח ,היינח תומוקמ הידבועל

 :תושרה תושירד לעו ומצע הנבמה לע רבדל אלש -

 .הרטשמ רובעו םיכרד רובע םיסמ

 תא ונתשיפת םגש בשוח ינא .תונתשהל דמוע וניתב הנבמ*"

 ייהנוש היהי התחפשמה גשומ

 זבושחימה אשונל םילהנמ וביגי דציכ

 .תכרעמה דומילל שדקוי רשא ןמזב יולת הז

 -ירפ םיבשחמה תוכרעמ ,ןיעה ךשומ בוציעה תורמל

 ידכ תיסחי בר ןמז תושרודו ןיידע, תויביטימ

 םדיצמ תיעבט תודגנתה תמייק ,האצותכ .ןדמולל

 הייעב .רתויב רקיכ םנמז תא םיכירעמה םישנא לש
 תכרעמ לע דמול התא םאש הדבועב איה תרחא
 רהמ דיספת - תורידת הב שמתשמ ךניאו תכבוסמ
 .תשכרש עדיה לכ תא

 םיסחייתמה םיילארוא םיסופיט םה םילהנמ
 .תילולימה תרושקתל רתויו הבותכה הלימל תוחפ

 -הנמה ויהי ,םיבשחמה לא ףטשב רבדל לכונ רשאכ
 .םתיא קסעתהל דואמ םיחמש םיל

 "רדנה םימוכסה תא בשחל ליחתמ התא רשאכ
 עתפל חכונ התא ,הלאכ םיאנתב תונרצי םייקל םיש

 הרבחה לעו הנידמה תלכלכ לע הפכנה הובגה לטנב

 בשחמ קינעת םא ךוסחל לכות המכ בושח .המצע
 ןהב תועשב ,ותיבב דובעל ול חינת ,ךלש דבועל
 .רתויב ול םיחונה םיאנתבו רתוי יתריצי אוה

 הדובעה תביבסב םייוניש םתוא לכל האוושהב

 איה רוצייה תא ךכ ריבגהל תלוכיה - ונרביד םהילע
 ,םש וא הפ דחא זוחא ךוסחל לוכי התא .המוצע

 .20% ךוסחל יושע התא - וזה ךודב ךלת םא םלוא

 ,תיבב הדובעה תטיש תא ןכא םיסנמ םיבר םינוגרא

 ךמהית ושאכ הרקי המ .ןיידע ןטק הדימ הנקב
 זתללוכ הענותל הטישה

 לצא לעפות הטישהש חינמ יניא ,תישאר

 לא ==

 הת ז דר כ ה

 רהמ כ שוטניקמ
 ,םייקסע םישומישל בשחמריעז :םיקהבמ
 דבעמריעז לע ססובמה םיישיאו םייכוניח
 :ק 64 םור ;'ק 128 םָאר :68,000 הלורוטומ
 9 רטונ ;שמתשמל קשמו פ''המ ללוכ
 ןנוכ ;לסקיפ 512342 תב תודחב שטניא
 תדלקמ ;'ק 400 תלוביקב שטניא 3% ינוס
 ללוחמ ;רבכע ;םידילק 58 תב הקיתנ

 -דמל םיירוט םילמנ ;יצורעעברא םילילצ

 ,אלוממ עובר ןוקיאה תא תרחבש רחאל [₪
 תא רצוי התא ,דקונמה עקרימהו םוחיתה בחור
 לאמשמ ןוסכלא תעיבק י"'ע תיארנה הנומתה
 .עוברה לש יוצרה םוקימב ,הטמל ןימיל הלעמל

 0 ) רצ לש
 התא ןולחה הוותימ תא טטרסל ידכ ₪1

 תא הצקמו וק ארקנה ןוקיאב בוש שמתשמ
 תוויטקפסרפ תא ןדעל ידכ .םיאתמה וקה בחור
 ,סטיב טֶאּפ תמצוע תא לצנמ התא ,ןולחה
 ךל רשפאמש סידּוג טירפתה ךותמ אלפומ ילכ
 -הכג ןרקאה לש םידדוב םילסקיפב טולשל
 .שוטניקמה גצמב תודחה

 התא ,המוד ןפואב תלדה טוטרס רחאל 8
 ,("טנופ") ןפּונב ןבומכו תוא ןוקיאְב רחוב
 "תה יסירפתמ ("לייטס") ובוציעו ןפוגה לדוג
 ןזּומ אוהו ןמסה םוקימב עיפומ טסקטה .סיר
 .תדלקמה י"ע

 ;ינוציח ןנוכל רבחמ ;:תרושקתלו תספ
 טילקתו יוביג טילקת ,תכרעמ טילקת
 .קלח

 -''שוטניקמ םע ךרדומ רוית" :דועית
 .םידומע 150 ןב ךירדמ ;תטלקו טילקת

 8 3,500 :יסיסב ריחמ

 תיפארגה הנכותה תא רצי ןוסניקטייא ליב

 ו
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 תואיפ עברא תא רוציל ךישממ התא [₪%1
 ןכיה ליחתמ וקה .וק ןוקיאה תריחב י"ע רדחה
 ,רבכעה גתמ לע ץחול התאשכ ,ןמסה יוצמש
 ,וררחשמ התא וב םוקמב םייתסמו

 //\\צ
 ותללצהש עקרמ ,עבצ תספוק ןוקיא

 לולימב תרשעומ רדחה תוויטקפסרפו ,תנדועמ
 םיינקת םיעקרימ 38 .רדחה תואיפ לש ןווגמ
 לוכי התא ךא ,ההובג תושימג ךל םירשפאמ

 .ךמצעב ,רתוי דוע םללכשל

 ,תיעבט'' ,וירבדל ,היהתש ידכ טנייפקמ
 העשב ".בשחמ תרזעב רייצל דומלל םיצורל
 הזיל) לפא לש תמדוקה תיפארגה התנכותש
 ,םיפארגו תומרגאידל רתוי המיאתמ (ורֶד
 ילב .םירייצלו םיאקיפרגל הדעונ טנייפקאמ

 ,טירגאמ הגְר ללוהמה רייצב תורחתהל תוסנל
 תשחמהל המש טירגיקמ ,הנטק תינכות הנה
 ,ליב לש (תינואגה ותוטשפו) ומוכחת
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 רחוב התא .הטושפ הרקתה חללצ,ו ₪
 ןוקיאה תאו וקווקמה עקרימה תא (לשמל)

 ,הרקתל ןמסה תא זיומ ,עבצ תספוק
 האלממ תאז הטיש .רבכעה גתמ לע "שקונ'ר
 ,( וקווקמ ,דקונמ) עקרימב רוגס חטשימ לכ

 ףונה טוטרסל התע שמשמ וקה ןוקיא
 עבצה תספוק ןוקיאו ןולחל דעבס ףקשנה
 לכות הדוקנ לכב .הריהמ הללצה רשפאמ
 לטב תדוקפ י"ע הנורחאה ךתלועפ תא קוחמל

 .הכירע טירפתב רשא

 ןוקיאב שמתשמ התא לגעמה תריציל 1
 בצוממ לגעמה .ןכלה עקריסבו ילָבּוא יולימ
 :ליעלד | בלשב עוברה ומכ שממ הוותומו
 תולגלגסב לחה ,תונווגמ תורוצ רוציל לכות
 .םימלשומ סילגעמב הלכו רגיסכ

 . משחמ

 ןאכ םילצונמ םינוש םיעקריס השימה 1
 ןינוקיאה תרזעב חופתה לש ותללצה םשל
 םיפפוח םיעקריס .סיסרת םגו תשרבמ
 רוזעי סטיב טאפ - בושו ,הזיתא"הז וקחמי
 "סקיפ לע הטילש ךות ,םייטירק תומוקסב ךל

 .םידדוב םיל



 טיגיד
 00 וכנייר
 4-2- 3 סוטול+

 יררה סמס

 עקר
 א

 "םייישיא םיבשחממ הבר הדימב םינוש םייקסיע-םיישיא םיבשחמ

 הנכותה תא בותכל הסני אל שמתשמה םירקמה בורב ,םייתיב

 תותינ .תמיוסמ הנכות רובע בשחמה תא שוכרי אלא ומצעב
 םיקלחתמ םהמ 90%"₪ש הארי יקסיע בשחמב םיירקיעה םישומישה
 ,םינותנ ידסמ ,ינורטקלא ןוילג ,םילילמת דוביע :תוירוגטק שולשל

 יתדרפה אל יקסיע בשחמ לע בורקמ טבמ בותכל יתטלחהשכ ןכלו
 השקימכ תכרעמה יביכרמ ינש תא יתקדב אלא הרמוחל הנכותה ןיב

 .תחא

 1 8 0 עמ ד

 בשחמה
0 

 תינוציחה ותרוצב ריכזמ לטיגיד תרבח לש אאא וס0 בשחמ
 טעמכ ,עיגרמ םרק עבצ ,םינידע םיווק ::|6 ברקה סוטמ תא
 "ינחצר" ילכ והז :בשחמה ךכ סוטמה ומכ ךא .הארמל ירירבש
 תבר לוהינ/המחלמ תגוכמ תרתתסמ ןידעה הטעמה ירוחאמו דחוימב
 לע רצוימ ולוכ בשחמה לטיגיד תרבח לש דויצה בור ומכ .המצוע

 מבי ומכ קנע תורבח וליפא :םיינוציח םיקפס אלל המצע הרבחה ידי

 יביכר רוצייל תורחא תורכח לש ןהיתורישב תושמתשמ לפאו
 לטיגיד לש המושירו תיבב הנבנ לכה .לטיגיד תרבח ןכ אל .דויצה

 .גצמבו ,ןנוכב ,תדלקמב ,בשחמב עובט (תוכיאו ריחמ)
 שונא תסדנהב תדלקמה תנייטצמ םישדחה םיבשחמה ראשבכ

 תיזחב מ"ס 1.5) ךומנ ליפורפ ,בשחמהמ תדרפומ הדיחיה .הלועמ
 .םידילק לש תובר תורשעו מ''ס 17 לע 53 בחרמ ,(רוחאמ מ/'ס 5-ו

 קסעש ימכ .עגמל דאמ המיענו הנכותה םע בטיה תבלתשמ תדלקמה
 ודילקה הב רתויב הבוטה תדלקמה וז ירה םייתיב םיבשחמב תובר

 .יתועבצא
 הנומת תודיחי 9%7 לש םיוותמ תבכרומ ךסמה תגוצת

 תנומת .]670-תויתוא רובע 0556%א58 תללוכ (סלסקיפ)
 .הינשב םיכסמ 60 לש הקירסה תוריהמל תודוה רתויב הביצי ךסמה
 ומכ תוביצי תמר םיגיצמ תורוש 24-ב םירדוסמה םירוטה 0
 יחקופמ םירוטה 132 תא יתיסינ אל) .יתרקוי רפסב סופד תויתוא
 ךסמה לע תינמז וב היצמרופניא לש וזכ תומכש םושמ ,הנכותה
 16 גיצהל לגוסמ וב יתשמתשהש ינועבצה ךסמה .(ידמ הלודג
 דוקימב םיעבצ העברא וא 320% 240 לש דוקימב תינמז וב םיעבצ
 תייצמרופניא תא לבקמו 68 אוה רדטינומה .800%240 לש
 .לוחכו קורי ,םודא :םיכילומ השולש ךרד ואדיווה

 גוסמ תויביס 8 לש דחאה :םידבעמ ינש םנשי בשחמה ףוגב

 ב
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 דבעמו .ןנוכה לע חוקיפב רקיעב קסוע אוהו ג"ליז תרבח לש 0

 ,הגוצתה לע יארחאה ,תויביס 16 ולש ,לטניא לש 8088 ףסונ

 ינש לש הז בוליש .תונושה תויצפואהו טלפ/טלקה ,תדלקמה
 -רלופופ הלעפה תוכרעמ יתשב שמתשהל בשחמל רשפאמ םידבעמ
 .א5-ס5"ו 6/אז תוי

 ינש קיסעמ ןנוכ לכ .םגימב םידחוימ םה ףא םיטקסידה יננוכ
 םיננוכה .דחא לכ 'ק 400 תלוביקב שטניא 5.25 לש םינוטילקת

 ןנוכה םאה תעדל עירפה תצק תישיא ילש רבד) דחוימב םיטקש

 ודימעמ ואבנייר לש הז ידוחיי רודיס .(עקתנ בשחמהש וא ביגמ
 דציכ הארנדימו ,הנכותו םינותנ ןוסחיא תניחבמ הנושאר הגילב
 םדומל רוביחב תעצבתמ תרושקיתה .וז הנוכתב שמתשמ אוה
 היה תספדמל ףסונ דחא 856-2326 רוביחו .דואב 9600 דע תוריהמב
 .ילש 'בשחוממה דרשמה'' תלעפהל שורדש לכ

 תכרעמה לש תימצע הקידב בשחמה עצבמ הרק הלעפה לכב
 יאנכטה לבקמ וז הטישב .ךסמה לע ,ןנשי םא ,תולקתה תא גיצמו

 לכ ,תירלודומ הרוצב יוגב בשחמה .בשחמה בצמ לע ידיימ עדימ
 רשפאו סיסבה יבג לע תיאמצע הרוצב תבכרומ הבושח הדיחי
 קפס ,ךכו .ולוכ בשחמה תא קרפל ילב הפילחהלו התוא איצוהל
 לע הריהמ הפילשל םינתינ םלוכ ,תובחרההו םידבעמה ,ןנוכה ,חכה
 לכ ,הבכרהב תויועט תעינמל .םידחוימ הדמצה ירותפכב הציחל ידי
 -שפאמ םניאש ,םירוביחו תוליסמ ךרד ןמוקמל תוסנכומ תוכרעמה
 .(יפרומ קוח) הכופה הבכרה םיר

 תוינכטה תונוכתה תא םכסא הנכותה תריקסל רובעאש ינפל
 :ואבנייר לש

 8 :םידבעמ

 'ק 896 דע הבחרהל תורשפא ,םאר 'ק 4 :ןורכיז
 ,ןמס תרקב ,תיתרפיס תדלקמ ,םידילק 3 :תדלקמ

 היצקנופ ידילק 0
 הבחרהל תורשפא םע תורוש 24-ב םיות 0 :ךסמ

 הובגה דוקימה .הרושב םיוות 132דע
 800% 240 ילמיסקמה

 'ק 2 א 400 שטניא 5.25 לש לופכ ןנוכ :םיטילקת ןנוכ
 םיוות ןוילמ 10 דע :חישק ןנוכ
 דואב 9600 \8צא6/8צצא6 ,תספדמל ₪ 2 :םיקשמ
 (21// 1-80, (20/א1-86, 5 :הלעפה תכרעמ

 .קיסייב טפוסורקימ | :תיטרדנטס הפש

 //. 75 זו רוטנ עטי בעמ טסה הקהל נננ

 הנכותה
 וו |

 ןקחשה תא דיקפת לכל הרחבש לסרודכ תצובק םכמצעל וראת

 קפס אלל היהת האצותהו הלועמ ןמאמ וביצה .םלועב רתויב בוטה

 ,רובאק 'ץטימ .וזכש הצובק איה 1-2-3 סוטול .תפומל הצובק

 רובע םיפארג רוצייל הנכותה תא חתיפש ,יזיו תרבח לש אלפה דלי

 תרשכומ הצובק וביבס ףסא ,(צזפושז סד-טפוהיאפאם) קלאקיזיוה

 : תרבח ר"ויו יזיו תרבחב םיעיקשמהמ היהש ןזור ןב :רתויב

 ?ש ישארה ךרועה ,ןאגרומ סירק ,(מבי םאות דיינ בשחמ) קאפמק

 סקז ןתנוהיו ,רבעשל גניטויפמוק רלויפופו טייב םיניזאגאמה

 ןויסינה ללגב ינש רודמ הנכות תרבח תארקנש וז הרבח .תנכתמה

 תחלצומה תינכותה םע דדומתהל הרחב ,רבעב הצובקל היהש

 : .קלאקיזיו - רתויב
 | הביס שי םא'' האצותהו .לפאל קלאקיזיוה השע רשא תא מבי
 ."'הביסה איה 1-2-3"ש ירה תויביס 16-ל תויביס 8 יבשחממ רובעל
 וליאכ ואבנייר בשחמ ;המיאתמ תינכותה מבי לש ישיאל קר אל

 -בעמה תוריהמו ולש תיפארגה תלוכיה ללגב רקיעב הרובע דלונ
 .םיד

 ,תחא תינכותמ האיצימ האצותכ תויהשהה תא אנושש ימ
 התמצוע תא ךירעי ,םתריגסו םיצבק תחיתפ ,השדח תינכות תניעט
 וז סייב ידה םע ןאלפיטלומה ורבח וליאכ הז .1-2-3לש

 1-2-3 תורחא םילימב .טולפיזיוה םג סונובכו ,דחי ראטסדרווהו
 םע הדובעל םילילמת דבעמ ,םיבושיחל ינורטקלא ןוילג אוה
 ,היצמרופניא דוביעו הרימשל םינותנ דסמו ,םיטסקט

 תוינכות ןנשי .םלשומ יטמוטוא דרשמ הווהמ הנכותה ןיא
 תובוט תוינכות אוצמל רשפאש יפכ ,םילילמת דוביעל רתוי תובוט
 הבוטה תינכותה וז ינורטקלא ןוילגכ ךא .םינותנ יסיסבל רתוי

 הרושהמ תינכות וז םיקסעל םיפארג עוציבלו ,םויכ רתויב
 רשקה תא הווהמו הלועמ תינכות וז לוהינל רזע ילככ .הנושארה
 תוינכותהו םיטמוטואה םידרשמה לש תויסאלקה תוינכותה ןיבש
 .ןזיוו הזיל ,לפאכ תוינשדחה
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 סוטולש איה הנווכה .יתוא ונקתת לא ןכלו תיטמתמ האוושמ וז ןיא
 .2000 תונש דרשמ םיווש ,100 ואבנייר םע דחי 3

 ןחלוש היה ,הנכותה םע דחי יתיבל בשחמה עיגה רשאכ
 רדחב ואבניירה תא ונבכרה ןכלו דחא בשחמב סומע הדובעה
 .בשחוממ דרשמל םידליה רדח ךפה קוידב תוקד 20 רחאל .םידליה

 ,םינזאמ ךורעל ,םיעוצעצה ןיב ,היה רשפא רבכ ןכמ רחאל םיימוי

 דבעלו םיירחסמ םיפארג ,םינותנ ירגאמ ,דספהו חוור תונובשח
 1-2-3 לש תודידיל תודוה לכה ,תיעוצקמ הרוצב םילילמת

 .ואבנייר לש ותמצועלו

 בשחמב הנכותה תניעט
 רו < < ב הרשל 2

 :הליכמש הרופא הספוקב העיגמ ואבניירל המיאתמ 1-2-3 תסריג
 ןטק יטסלפ חול ,קוית תמישר םג ללוכה דועית ,םינוטילקת העברא

 תודחוימ קיטסלפ תויקשו ,100-ה תדלקמ לע םיאתהל שי ותוא

 הנקתה איה עצבל שיש הנושארה הלועפה .םינוטילקתה תרימשל

 הז רבד .תוינכותה ךותל 00% תקתעה רמולכ ,(זא5ד'\1 1 .א11סא)

 ,תינכותה :1-2-3 ינוטילקת תעבראמ דחא לכ תסנכה ידי לע השענ

 ,ןנוכל םיפארגה תספדהל תינכותהו רבסהה תינכות ,יוביג קתעה

 יבג לע תאצמנ הלעפהה תכרעמ הז עגרמ .₪:1אצ1ז'ג11 תביתכו

 .הטוהר הלעפה תרשפאמו ןוטילקתה

 ו

 לועפת

 רפסמ רשפאמר רחהה לט זי , , :
 פסמ רשפאמה ךסמה לע טירפת עיפומ ינושארה 8001-ה םע

 / נ שפ יפארגה תינכותל השיג ,ינורטקלאה ספוטל השיג תויורשפא
 ;יפוי ותריחר הט היווחירהתרו וו רו 1 -

 ה עיפוי ותריחב םע .םינוטילקתהו ןנוכה לש תונוש תורקבו

 קק ר-- -7[[[7[7[7[7- יה הוו ,



 רשפאמ ספוטהו רחאמ .תינכותה לכל סיסבה אוהש ינורטקלאה

 שולשש ירה ,םינותנ שפחלו ןיימל ותלוכיב שי ,אלמ טסקט לוהינ
 תושענ היקיתו םילילמת דוביע ,תואנובשח :דרשמה תויוליעפ
 .ותרזעב

 הנוילעב ,תורוש שולש תועיפומ ךסמה לש ןוילעה וקלחב

 ,(1) הגוצתה חרוא ,(81 אמגודל) ,אתה תבותכ לש םינותנ םילבקמ
 לוממ .(123) אתה לש תנכדועמה הלוכתהו (0) אתה לע הנגהה בצמ

 (אוס:) הלועפה ןפוא תא םיאצומ תכפוהמ הגוצתב עוביר ךותב

 םינותנה םיאצמנ ,הכירעה תרוש איהש ,הינשה הרושב .אז\סצ
 רצק רבסה ,תישילשה הרושב .אתה ךותל סינכהל םיצור ונא םתוא

 תדלקמ לש הבולישב הז רודיס .טירפתהמ רחבנש טירפ ותוא לע

 דובעל ליחתהל התפתמ התא דיימש ךכ ,חונ ואבניירה ומכ תיתודידי

 !תועט - תוארוהה תא אורקלו ךישמהל ילבמ

 ו

 ינורטקלאה ספוטב שומישו ןמסה

 לש היצקנופ ידילק םתוא םע דחי בשחמב ןמסה ידילק תעברא
 -שפאמ זוסאוז דג, א,10'60 תרקב ,םימלש םידומע ףודפיד
 סנכנ התא '/' ןמיסה די לע .הצירטמה ךרואלו בחורל העונת םיר
 טירפל לעמ ןמסה תרבעה ידי לע רחוב התא וב ישארה טירפתל

 ₪חשא 
 ירד הוו ו ו = ] וו |

 טורפ . שס א511[ז לע אצמג הריחבה ןמס ,ישאר םיטירפת ךסמ

 תא ריאמ םיאתה ןמס .הינשה הרושב אצמנ וש א5116ז לש ףסונ

 .\!את
 א 4

 ןמסהש םעפ לכ .טירפה לש הנושארה תואה תא דילקמ וא ,יוצרה
 רצק רבסה תישילשה הרושב עיפומ ,םיוסמ טירפל לעמ אצמנ

 שוד, א1א, תואבה תויצקנופה תא ללוכ טירפתה .ויתודוא
 .6 ה, ץאזאד ו, סצו, 607, האש, שטה אד

 ,ינורטקלאה ספוטה תא תושמשמ תונושארה תודוקפה עברא
 ,םינותגה סיסב רובע ₪41: ןוסחיא לע תחקפמ 11. וליאו

 תויצקנופה תחא תריחב .םיפארגה רובע הדעונ 6 117ו
 רחוב התא םא ,שדח טירפתל ללכ ךרדב ונתוא האיבמ
 תרבעה ידי לע אלו המיאתמה תואה ידי לע הריחבב שמתשהל
 ללכ חילצמ התא ןיאש ההובג הכ ואבניירה תלועפ תוריהמ ,ןמסה

 .יוצרה הלועפה ןפואב אצמנ התא רבכו שחרתמה ירחא בוקעל
 רשפא .םיינורטקלאה םיספטה ראשל המוד ספוטה לועפית תטיש

 ,ןימיל רושיי ומכ תודוקפב ךרוצה יפל אתה תנוכתמ תא תונשל
 ןאכ .(א\א6) םוחתב וא תדדוב ,תילבולג הרוצב ;זכרמלו לאמשל

 תרזעב םיעבוק םוחתה תא .תינכותה תויתודידי יוטיב ידיל האב
 תוהזל רשפא תולקבש ךכ תכפוהמ הגוצתב עיפוי םוחת לכ ,ןמסה

 יחמ 0 וא| עו זו א
 ו נא וא ₪ 1 ה | זו

 ,ישארה םיטירפתה ךסמב 1115 תריחב רחאל .ינשמ םיצבק ךסמ
 טירפתה ןמס ,םיצבק לש ףסונה טירפתה ךסמ לע .הז ךסמ עיפומ
 .הינשה הרושב אצמנ 54/5 רבסהו 54/5 טרפה לע אצמנ [

 תא ונמחתש רחאל .רתויב החונ םוחתה תעיבק לש וז הטיש .ותוא

 .דדוב אתכ וב שמתשהלו ,םש ול תתל רשפא ,םוחתה תולובג
 םוחת וא םיאת תליענ לש תורשפא איה (?א01:6116) הנגהה
 .שומיש ידכ ךות תואחסונו טסקט לש תועטב הקיחמ ינפמ הנגהכ
 .ספוטה '"רצוי'' וניא שמתשמה םא דחוימב הבושח וז הנוכת

 םיאתה תובותכ תאו '+' ןמיסה ידי לע םינעוט תואחסונה תא
 אתל ןמסה תרבעה ידי לע וא (42) ןעמ ידי לע גיצהל רשפא
 תיינב ידכ ךות םוחתה תומשב שמתשהל רשפא ןכ ומכ .םיאתמה
 הרוצב םתוא לגלגלו תונולח ינש ספוטב חותפל רשפא .תואחסונה
 תויצקנופ .1-2-3 ךותב תויונב תויצקנופ 51 .תדרפנ וא תמאותמ

 ידכ .דועו הקיטסיטאטס ,הירטמונוגירט ,הקיטמתמ יאשונב םה ולא
 1161 2 ידילק) בצמ לכמ רבסהל אורקל רשפא שמתשמה לע לקהל
 ,ללככ .תינכותהמ תאצל ילבמ רסמה לע םירבסה לבקלו (ואבניירב
 ולאל םג ,הלעפהל לקו יתודידי אוה 1-2-3 לש ינורטקלאה ספוטה
 רודיס .תובר תויורשפא ליכמו ,םיבשחמ יאשונב םינמוימ םניאש
 רצק שומיש רחאל רבכו תולגתסהה לע לקמ ואבניירב ןמסה ידילק

 .דבלב ךסמל תוסחייתה ךות תרוויע הביתכ לש בצמל םיעיגמ

 |םט הטטמומקהחמנהטפבנבה הכנה רחוב קחקנלבה ה צצה ס" רמה -טזקוה רטט רה שקטה |

 םילילמת דוביע
 ל ו הו ו 50 008

 (יונפ ןל ךומסה אתה םא) אתה תא ביחרהל תורשפא הנשיש רחאמ
 דבעמכ ספוטב שמתשהל םילוכי ונא ,םיבתכומה תולובגל רבעמ

 תרזעבו (8017) הכירע בצמל םירבוע האיגש ןוקית םשל .םילילמת

 ספוטה השעמל .תונשל םיצור ותוא ות לכל עיגהל םילוכי ןמסה

 םיעטק תרבעה .הרוש סיסב לע טסקט דבעמל ךפוה ינורטקלאה
 תורשפא ןיא ךא ספוטה תונוכתב שומיש ידי לע תישענ ללמה ךותב
 .ללמה לש תונוכתמה תא עובקל רשפאמ רושייב שומיש .שופיחל
 ךא .ןוטילקתב הנוש לדוגב םיעטק רמשל תרשפאמ ןוסחיאה תרקב
 לע הזירכה סוטול תרבח ןכאו םדקתמ םילילמת דבעמ הז ןיא רומאכ
 דוביע הלו הינופמיס ארקיי המש .1-2-3 לש תנכדועמ הסריג
 רפושמ םילילמת

 פז זנו צדה

 םינותנה סיסב

 ובש םינותנ דסמכ ינורטקלא ספוטב שומיש לש ינשדחה ןויערה

 תודוקפ ןתואב שמתשהל רשפאמ ,הדש אוה רוטו המושר איה הרוש

 מ

+ 

 ספוטה תא תנעטש רחאל .ינורטקלאה ספוטל ןהו םינותנה דסמל ןה
 יסיסב לש תויצקנופ רפסמ עצבל רשפא םינותנב ינורטקלאה
 ,תומושר לש הצובק לע תויטמתמ תוזילנא עוצ'בו ןוימ ומכ םינותנ
 תלוכת תא תונשל רשפא ןכו לטבלו תומושר ףיסוהל רשפא
 םינוש םינוירטירק .הכירעה תייצקנופב שומיש ידי לע המושרה
 לכ לוכי לוגרית תצק םע .ןתקיחמ וא תומושר תאירקל םישמשמ
 ןורכזה תומכ איה הדיחיה ותלבגמש םינותנ סיסב רצייל שמתשמ
 תובותכ רפס) םילהנמ רובע רקיעב םיאתמ הז םינותנ סיסב .יונפה
 .םיבחר םינותנ יסיסב םיכירצה ולא תא קפסי אל ךא ,(םינופלט וא

 נו ככנר

 הקיפארג
 ו ב

 ינרצי לכ לש המסיסה וז .םילימ ףלאמ רתוי הבוט תחא הנומת
 ,הלועמ יפארג ילכ אוהש ,ואבניירה .יקסעה רזגימב םיפארגה
 תנמ לע וליאכ ,דחי ורבח ,תניוצמ תיפארג הנכות איהש ,1-2-3-הו
 (ינועבצ) ₪68 גוסמ היה יתשמתשה וב גצמה .הז טפשמ חיכוהל
 תצעומ תובישי רובע םיפארג רויצב עשעתשהל דיימ יתלחתה ןכלו
 םיווק ,ץא,?זפ ומכ םינוש םיגוסמ םיפארג .תוינוימיד םילהנמ
 ,םינתשמ הדימ ינקב הזב הז םיבלושמ םינוש םינווגב תודומעו
 תוריהמב ועיפוה ,ינורטקלאה ספוטהמ תורישי תונוש תורתוכו

 ישארה םיטירפתה ךסמב ?אןאז תריחב רחאל .ינשמ הספדה ךסמ

 טירפתה ןמס ,הספדה לש ףסוגה טירפתה ךסמה לע .הז ךסמ עיפומ

 הרושב אצמנ ידדסא5*ל רבסההו סזזזסא5 טרפה לע אצמנ

 .הינשה

 הבושת ומכ ,ספוטב יוניש לכש ,רתויב םיהדמה .ךסמה לע המיהדמ

 ספוטהמ רובעל רשפאו ףארגה לע תידיימ עיפומ "םא המ" הלאשל
 ןתינ םיפארגל .(זש) יצ' דדוב דילק תציחלב יפארגה ךסמל
 ידי לע םהמ ספדומ קתעה לבקל רשפא ןבומכו םינוש תומשב אורקל
 .1-2-3 תנכותמ קלח הווהמש אזאד6811 ןוטילקתב שומיש

 יאנתב ,םינוש םינווג העבשל דע ''םיפארג תעבוצ" וז הנכות
 םילדגב ןבל רוחשב ספדומ ףארג םג ךא ,המיאתמ תספדמ הנשיש
 .תונומתל םילמ יפלא ךופהל תנמ לע קיפסי םינוש

 ןשי שש ל הנינ מ יח שד צ- 8 הכתה = רכשה = עי הממממאטהמהקטה קשסטמאבשאשממומהמש מ

 1-2-3 תונכית
 ו 00

 ינורטקלאה ספוטב שומישב תק5סט תונמוימל םיעיגמש רחאל

 דחא לכ תנכתל תורשפא :הלש תידוחייה הנוכתה תא 1-2-3 העיצמ

 םישמתשמש תובכרומ תואחסונב ךרוצ שי םא .ואבניירה ידילקמ
 תוארוהמ תבכרומ היהתש תינ'נות רצייל רשפא ,םימעפ רפסמ ןהב

 ,תיליע הפשב ומכ שממ רויתואו םירפסמ ,1-2-3 לש תונוש

 +י\בנעחס '...תתכררנרו-מ-מ-מ

 ו
 טווו וש וו

 וו שו ודו וזוזוזוו קת

 ₪ 0 וומפווא 0 וו

 וו 8

 ו וש
 ו "

 וה

 תרזעב א\א6ה תא ןגעמ שמתשמה .תינייפוא א\א61 תריחב

 הריאמ המצע תינכ'תה .1 ו2"ל [6"מו ,2 אתל דע 020 אתמ ןמסה
 .רחבנש חטשה תא

 הז עגרמו ,א1זז אאא ועץ דץ ץוא6 םידילקה דחא תא רידגהלו
 בותכל רשפא ךכ .תינכותה לכ תספדהל איבמ 1/1 הדוקפב שומיש

 ,תדדוב דילק תציחלב לעופל ןאיצוהלו רתויב תובכרומ תואחסונ
 ,תויפארג תודוקפ ,ןמסה תועונת סינכהל םג רשפא תינכותה ךותל
 ראש ומכ עיפומה תוינכותהו םידילקה לש טירפת רצייל וליפאו
 ,ארקנ אוהש יפכ ,אשצ מס אם א\\ 605 .1-2-3-ב םיטירפתה
 םדקומ עדיב ךרוצ שיש יל הארנ .ספוטה לע עיפשמו ידמל ךבוסמ
 קיפסמ ליכמ וניאו ,יופינל השק אוה ;וילע טלתשהל ידכ תונכתב
 ,אשונה תדימלב ךורכה ץמאמה תא הווש טלחהב ךא תויורשפא
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 תונקסמ
 + 00 4-0. ד |

 הלאל .ואבניירה וא 1-2-3-ה תונוכת לכ תא טרפל יתיסינ אל
 בולישה .םירפסו םירמאמ תמישר יתנכה ףסונ עדימב םיניינועמש

 ומכ הרמוחה תונורתי .גונעת שממ אוה ואבנייר םע 3

 םהל ואצמ גצמו תדלקמ ,ןוסחיא יעצמא ,תוריהמ ,הלועמ הקיפארג

 םיבשחמ לע הלועפב 1-2-3 תא יתיאר אל .ךפיהלו המיִאתמ הנכות

 ילכ אוה הז בולישש רורב יל ךא ,תוושהל לוכי ינניא ןכלו םירחא

 תושירדה לכ לע הנוע וגיא 1-2-3 :תועטל ןיא .הלועמ לוהינ

 ,ינורטקלא ספוט קר הז ןיא ךא .םינותנ יסיסב וא םילילמת ידבעממ
 .תיפארג תכרעמו םינותנ סיסב ,םילילמת דבעמ םג אלא

 תללוז הנכותה :ןושארה ןורסיחה .יל ועירפה םירבד ינש

 רשייל תורשפא רסוח :ינשה ןורסיחה .רהמ םירמגנ 'ק 128"ו ןורכיז

 םילטב ולא תונורסח ףא .(ללמ רשייל רשפא) םיאתה ךותב םירפסמ

 ןויצהו .(ןורכיזה תייעב ללכ השגרוה אל ואבניירב) םישישב

 דרפיהל יתצלאנ רשאכ .יתומשרתה תא ףקשמ טלחהב הלועמ

 תושרהל םילוכיש וליאב אנקל קר יל רתונ תינכותהמו בשחמהמ

 .תכרעמה תא שוכרל םמצעל

 ףסונ עדימל
 םישנא ןיזאגמ ,יגלש םחנמ /ואלפיטלומ דגנ 1-2-3 1

 .1984 ראורבפ םיבשחמו
 .1983 00% ,בוקו ןוסרדנה אסאו עופושג\ 6ך0 1-2-3 2

 ינוי סט ,ןייאטנופ קיד /1-2-3 1118 068 סא םזובא 3

3. 
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 או5 ,סמאיליו טרבור דזזע סא 0: 1015 1-2-3 4

3 
 | .1983 םויטיליד ,רובמרטו ראווש  ג11 \8סשד 1-2-3 5

 תהנו. יי
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 רכוכ לרוככת
 קיסייככ

 'ג קלח

 והכ שומישהו תורגש לוציפ כר

 ןמפולק יחצ

 זהרגש םיבתוכ ךיא

 תדוקפב הרגשל םיארוקש םיעדוי יאדו םכלוכ

 תערגמ ךא .א1ו! אא תדוקפב םירזוחו 8

 םייטרפ םינתשמ ןהל ןיא :קיסייבה תורגשל תיניצר

 ךניא ןכל ;םיכרע ןהילא ריבעהל לוכי ךניאו ןהלשמ
 םינוש םינתשמ רובע הרגש התואב שמתשהל לוכי
 .תינכת התואב

 ןורתפל הרגש תבתכש חיננ ,השחמה םשל
 א2,א1 ,הימדקמ םה (- ₪, \ רשא ,תיעוביר האוושמ
 םייק םא עידומה הנתשמ אוה "| תונורתפה םה
 תינכותב והשלכ םוקמב םא השעת המ ךא .ןורתפ
 לע תודוקג תריכזל א?"בו אויְב שמתשמ התא
 .תורצב התא ?ךסמה

 התא םא :טושפ אוה ןיעל הארנה ןורתפה
 גואדל ךילע ,הרגשב םימייוסמ םינתשמב ןיינועמ
 התא םא .רחא םוקמ םושב ועיפוי אל םהש ,ךכל
 *חוימ םינתשמ רוציל ךילע ,םיכרע ריבעהל ןיינועמ

 רפסמ תספדהל הרגש רוצינ ,המגודל .ךכ םשל םיד

 םּוקְמב תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס יתש םע
 תאו 2ו"ֶּב ןמסנ םוקמה תא .ךסמה לע םייוסמ
 ,קיסייב טפוסורקימב הבותכ תינכתה) .22"ב רפסמה
 קיסייב תופש ובתכנ ויפ לעש ,ןקתל בשחנ אוהש
 .(תובר

10000 

 10001 * 5 אסד אפ דס ץאואד ג אאא

 10002 * א א זס וסוד ץאמ(ופוסא

 10003 ' א ג 5 ן6 קאפ סא ךוופ אא

 10004 ' דו אטאוממא 15 וא 22 אא דש

 10005 ' 1. 15 ןא 21. דש 6אפסא ד

 10006 ' או אד א דוומ אט אומפא

 10010 ץאואד 217"

 10020 ץאואד ואש +4 448.4 א 2:

 10030 אד נאא

10040. 

 :ךכ הארת הרגשל האירקהו

 100 21-439:22=א+₪:0081 ₪ 10000 * ץאואד
 194 21= 512:72-(8)0.15:0081*)79 10000 * או
 207 49-71-2:22(₪1) 008108 10000 ' או

 רשא הרעה םושרל שי הרגשל האירק לכ דיל

 רתומ ונלש הרקמב .השוע הרגשה המ תרמוא
 יהוזש 008/8 10010"ְּב 6081/88 10000 תא ףילחהל

 ריהמ עוציב םשל תאזו הרגשה תלחתה השעמל

 .רתוי

 םוקְמב סיפדמ ץאןאד 8 = ןיינועמה לכל)
 .(םייוסמ בוציעב סיפדמ ץאואד ()81א6:"] םייוסמ
 .לוגע הרוש רפסמ לע "בשת" הרגשהש םג יוצר

 .הרגשה הבתכנ דציכ וארו וטיבה ורוש ,התע
 תועייסמ הלא תורוש .הירחאו הינפל הקיר הרוש

 .הרגשב ןיחבהל ץוחבמ לכתסמל

 ,הלא תורעה .תורעה ןנשי הרגשה תליחתב
 רפסל הרגשה תליחתב תורעהה לע .תוינויח ,דימתכ

 -סונ םיטרפו הינתשמ םהמ ,ךיא ,השוע הרגשה המ
 וראת) .םהל קקדזהל תנכתהו ארוקה יושעש םיפ
 םיאורו תינכות םיקדוב םתא רשאכ הרוק המ םכל
 איה המ שולק גשומ םכל ןיאו הרגשל האירק
 .הרגש םיבתוכ ךכ (והשוע

 לוציפ בר

 וילע ובש בצמל עיגמ תנכתמהש הרוק םיתעל
 םא) .הנתשמה ךרעל םאתהב םירבד רפסמ עצבל

 "פב שמתשמ טושפ אוה תדדוב הדוקפ עצבל וילע
 לקספב האצמוה הז ךרוצל (תוננקמ 1 יאנת תודוק
 הדוקפ תאזכ ןיא ךא ,6485 תדוקפ תורחא תופשבו
 .קיסייבב

 בותכי ןמוימ יתלבה תנכתמה זםישוע המ
 לע דיפקמ אוה םא .יאנת תודוקפ לש הכורא הרוש
 :הז ןיעמ רבד בותכי אוה רדס

 ו[ זחא 00508

 55 ו דוא 0008108 ....

 155 וץ דשא ₪

 ומ 8

 -שמה תא רחבנ םא ךא .דואמ לברוסמ הז רבד
 תא לקהל לכונ ,םייתרדס םיכרע ליכיש ךכ ,הנת

 .0א תדוקפב שמתשהל לכונ הז הרקמב .הדובעה
 םיכרעה תא לבקיש ךכ ,הנתשמה תא רחבנ םא

 םא) היהי בותכנש לכ .היעב ונל היהת אל ,...
 :(! חיננ ,היהי הנתשמה

 100 0א 1 008008 1000, 2000, 3000, 0

 101 1000 58801071א8 08...

 102 52000 5088 0דאפ 08.

 103 ' 3000 5880 7אפ סא...

 104 5 4000 5880171א8 08...

 סא 00808 תדוקפ רחאל תורעהה תמישר

 המ) הרגש לכ יבגל עדימ תרסומ איה - תינויח איה

 .(השוע איה

 טושפ רדסב םיכלוה םניא הנתשמה יכרע םא

 .ינובשח ליגרת םיעצבמ ,(1,2,3...)
 ידכ .10,12,14,16 םיכרע תרדס רחבנ ,המגודל

 זאו 1/2-4 ליגרתה תא עצבנ 1,2,3,4 הרדסל וכפהל

 :ךכ - הארת הדוקפה

 10 סא 1/2-4 005108 1000, 2000, 3000 0

 .הירחא דיימ תורעה תמישר םע ןבומכ

 שמתשנ ,תוא אלא רפסמ וניא הנתשמה םא

 וילע עצבנו ותה ךרע תא הריזחמה 486 היצקנופב
 8.60, םיכרעה תרדס תא ,המגודל חקינ .ליגרת
 :היהת הדוקפהו

 178 א 86 (15)-64 0088 0

 ותוא םיריסחמ ונא ןכל ,65 אוה ג ותה ךרע)
 .((1 תוחפ)

 .תורגשה רואת תא חוכשל אל

 !שואי לא .םיכרעב רוח שיש הרוק םיתעל
 היהתש יוצר) .והשלכ הרוש רפסמ םימש טושפ
 .(תויעב םורגל לולע הז ,הנניא איה םא יכ ,וזכ הרוש

 :ךכ הארת הדוקפהו 1,3,4 יכרע חקינ

 174 סא 1 008508 0
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 176' 135 סטאואוצ וזאמ

 הרוש וזש ונייצ תורגשה רואתב ובל ומיש
 חנומב שמתשהל לבוקמ .השיג הילא ןיאש
 םייוטיב םישל םג ןתינ .(תירבעב הָמְד) סואואוצ
 -ישה דחא .תנכתה ןוימד יפל לכה ,הדוקפב םיפסוג
 תזורחמ תכפוהה היצקנופ יהוזש ,ש 1. אוה םיישומ
 .הכרעל תירפסמ

 איהו סא ₪0808-ל המוד הדוקפ הנשי
 !הב שמתשהל ןיא :ותיכסהו ועמש .סא 0
 0010"המ וליפא רתוי לודג ךובמ תרצוי וז הדוקפ
 וומצעב

 תביתכ לש הלא תוקינכט םושיימ וניכז המב

 תואירקב ,תינכות תוריהבב וניכז ?לוציפ ברו תורגש
 תוכ תבחרהבו הלק יופינ תורשפאב ,רתוי הבר
 .תורגשה

 ךא ,ינבמ תונכת לש תופסונ תוקינכט ןנשי

 .בלה ןובאדל ,קיסייבב םושייל תונתינ ןניא הלא
 וניארוקל האירקב הרדסה תא םימייסמ ונא

 .וז הרדסב וראותש םיכרדב הכלהכ תוינכות בותכל

 ו צ- .........-== == 0/עהחפ

 הקנוכמ תפשכ
 רובת ןומא

 'ג קרפ

 ןכ ינפל םלוא ,הנוכמה תפש תודוקפ תא ריכהל ליחתנ הז קרפב

 תדמלינה הנוכמה תפש (1) :תובושח תודוקנ המכ ןייצל ינוצרב

 ,6502דבעמריעזה לש הנוכמה תפש הניה ,וז הרדיסב

 .6500 הרדיסמ דבעמריעז לע ססובמה בשחמ לכל המיאתמו

 תודחוימה תובותכה ,ןורכיזה ימוחת ,הלעפהה תכרעמ ,םלוא

 בשחמל סחייתמ ינא ,וז הרדיסב .בשחמל בשחממ תונוש ,דועו

 יבגל תונוכנ ויהי ןמצע הנוכמה תפש תודוקפ קרו ,ויגוסל לפא

 .תומר שולשל תוקלחתמ תונכיתה תופש (2) ;:םירחא םיבשחמ

 הניה ילבמסאה תפש .תויליע תופשו ףס תפש ,הנוכמ תפש

 תליחתב "'ףסא" תפשל תועטב המגרות ןכלו ,ףס תפש
 הנוכמ תפשב םידבוע התרזעבש הלעפהה תכרעמ (3) ;הרדיסה

 אוה ףא ארקנה ,גצמל רשק לכ אלל ,(רוטינומ) תרטונ תארקנ

 .תואיגשמ רהזיהל שיו ,(רוטינומ) רטונ

 לכל ."הנוכמ דוק'' ידי לע בשחמב תוגצוימ הנוכמה תפש תודוקפ

 ,ןכ לע ,ןבומ .ףז ןיבל %0 ןיב עובק דוק שי הנוכמ תפשב הדוקפ

 הארוהה ןויצ םלוא .ןורכיזב דחא תיב ידי לע גצוית הדוקפ לכש

 ,םינותנ לש םיינש וא דחא תיבב ךרוצ שי םיתעלו ,קפסמ וניא דבלב

 .הארתש יפכ ,הדוקפה ךשמהב וניוצי ולא םיתב

 רטונל רובע ,הנוכמ תפשב תודוקפה הנבמ תא תוארל ידכ

 לש חוויל עיפוה ןרקאה לע ."8001." עצבו ,(6411. -151) (רוטינומ)

 ןורכיזה תבותכ העיפומ לאמשמ .51%00 תבותכמ לחה ןורכיזה תלוכת

 תא םיגציימה םיתבה ועיפוי הל ןימימ ,הדוקפ לכ הליחתמ הב

 .ילבמסא תפשל תוארוהה םוגרת עיפוי םהל ןימימו ,הדוקפה

 ,הדוקפה לש הנוכמה דוק תא גציימ הדוקפ לכב ןושארה תיבה

 ילבמסאב .הדוקפה ינותנ תא םיגציימ ,םנשי םא ,םיאבה םיתבהו

 םאתהב ,םינותנה וירחאו ,תויתוא שולש וב םשב הדוקפה עיפות

 ו .הדוקפה לש םינותנה יתבל
 יפלו ,הדוקפה תיב תא ארוק אוה ,הדוקפ עצבמ בשחמה רשאכ

 לכלש ןוויכמ ,םיפסונ םינותנ אורקל ךרוצ שי םא טילחמ אוה הדוקפה

 .הירחא עיפוהל םיבייחש ,םינותנ לש עובק רפסמ שי הדוקפ
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 תתפנ
 תפנ ,הלחתה רותב .הנוכמה תפש תודוקפ תא ריכהל ליחתנו אוב

 אוה הדוקפה םש .םהשלכ םינותנ תשרוד הניאש ,הטושפ הדוקפב

 הדוקפה םש .583 דוקה ידי לע הנוכמ תפשב תגצוימ איהו ,דגא

 ,(1א\אפז5א) "רֶבעַה" אוה העמשמש ד :תויתוא שולשמ בכרומ
 \0/ 000 ================ייי..............)

 עמשמ .א רגואה תא תלמסמ א תואהו /\ רגואה תא תלמסמ א תואה
 רגואל ,א רגואה תלוכת תא רבעה רמולכ ,"א /\ רבעה"' היהי הדוקפה
 רפסמ לכ וא) 52 ליכמ א רגואהו ,517 ליכמ א רגואה םא ,המגודל .א

 תא םירגואה ינש וליכי ,1.א הדוקפה עוציב רחאלש ירה ,(רחא

 .%17 רמולכ ,הדוקפה עוציב ינפל ,\ רגואב היהש ךרעה

 תינמז הרימש אוה ,וז הדוקפל תויהל םילוכיש םישומישה דחא
 ,א רגואב א לש וכרע תא רומשנ אא ידי לע .א רגואה לש וכרע לש

 ףוסבלו ,א לש וכרעל הגאד אלל הלועפ לכ עצבל לכונ ןכמ רחאל
 רגואב םדוק ונרמשש ךרעה תא א רגואל ריזחנ ךכ ידי לעו א עצבנ
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 :הרבעה תודוקפ שש תודמוע ךתושרל
 .א רגואל \ רגואה תא רבעה - (%א. דוק) זא

 .\ רגואל א רגואה תא רבעה - (48) דוק) דא
 .ץ רגואל \ רגואה תא רבעה - (%\אדדוק) ז\צ
 .\ רגואל ץ רגואה תא רבעה - (998דוק) זצ

 .% רגואל א רגואה תא רבעה - (99% דוק)

 .א רגואל % רגואה תא רבעה - (8 דוק) פא

 .םילגדה בצמ לע העפשה ,1'אפ דבלמ ,הרבעהה תולועפ לכל

 ? לגדב "1" ןומיסל םורגת רחא רגואל דחא רגואמ %0 תרבעה

 ןומיסל םורגת ,ונממ לודג רפסמ וא %80 רפסמה תרבעהו ,(''ספא'')

 .("ילילש"') א לגדב 1"
 תודוקפה ןניה ,םהשלכ םינותנ תושרוד ןניאש תופסונ תולועפ

 תויתואה יתש וגציי ,לגד בצמ יונישל הדוקפב .םילגדה בצמ יונישל

 91 וא ,(61.₪\זא) "0" בצמל 61. :לגדב יוצרה בצמה תא תונושארה

 תונשל וננוצרבש לגדה תא גציית תישילשה תואה .(561) "1" בצמל
 :ןה תויורשפאה

 "1" בצה - (838 דוק) 86 ,₪6 לגדב "0" בצה - (%18 דדוק) 6

 .6 לגדב
 "1" בצה - (צזא דוק) 60 ,ם לגדב "0" בצה - (פסא דוק) 10

 .סלגדב
 "1" בצה - (978דוק) 1 ,ו לגדב "0" בצה - (458 דוק) 11

 .ו לגדב
 .\ לגדב "0" בצה - (88 דוק) 1
 .תדחוימ הדוקפ ידי לע תונשל ןתינ אל םילגדה רתי בצמ תא
 םיגוס ינש שיש ןוויכמ ,םישומיש ינש שי םילגדה בצמ יונישל

 אוה דחא תולועפ גוס .םילגדה בצממ תועפשומ רשא תולועפ לש
 '0" ליכי 6 לגדהש גואדל שי הנוכנ האצות לבקל ידכ .רוסיחו רוביח

 תועפשומה תופסונ תולועפ .רוביח תעב "1" ליכיו ,רוביח תע

 . תועצבמה ,(אא\א6זז) תינתומ הציפק תולועפ ןה םילגדה בצמ
 ר

" 

. 
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 - רז וורי ד ז רוז ש דו
 לע טולשל ןתינ ןכלו ,םילגדהמ דחא לש ובצמב תולתב הציפק

 תודוקפ לע תובר דמלת דועו ,שארמ לגדה בצמ תעיבק ידי לע ותלועפ ,

 תושרוד ןניא ןה ףאו ,תודחוימ תוארוה יתש תומייק ךכל ףסונב

 ,(אס סא \דזזסא) אפ קרסה תלועפ איה ןהמ תחא .םינותנ
 תרחא הלועפ .ןהשלכ תואצותל איבי אל העוציבו 56 אוה הדוקש

 דוק .תינכותה לש הצרהה תריצעל תמרוגה ,(םא" 4 א) אא איה
 קר אל ךכבו ,ו לגדב "1" הביצמ איה השעמלו ,800 אוה הלועפה

 ןתאצותש תולועפ לש תרשרש עוציבל אלא ,הצרהה תריצעל תמרוג
 םא) תינכותב תעצובמ התיהש האבה תבותכה תספדה איה תיפוסה
 .הריצעה תעב םירגואה בצמ תא ןכו (ץורל הכישממ התיה איה

 םטרפנ אל ךא ,םינותנ תושרוד ןניאש תורחא תודוקפ תומייק
 תויסיסבה תודוקפל תעכ רובענ .הז בלשב ןהב ךרוצ ונל ןיאש ןוויכמ
 .םינותנ תרימשו האירק תודוקפ ,הז בלשב רתויב תובושחהו

 ןותנה תא קפסל ןתינ .תורוצ המכב עצבתהל הלוכי ןותנ תאירק

 םיקפסמ הב הרוצל .ןותנה תא הליכמה ןורכיז תבותכ קפסל וא ,ומצע

 וכרע ןויצ לשמל .ןועימ תטיש םיארוק ןותנה תא וא תבותכה תא
 הז הרקימב .ידיימ ןועימ ארקנ הדוקפה רחאל ןותנה לש ירפסימה

 לומיסה .ןותנה תיבו הדוקפה תיב רמולכ ,םיתב יתש הלועפה ליכת

 .ןותנה ינפל / אוה הז ןועימ לש
 ידי לע עצובת ,לשמל א רגואל ןותנ לש (הניעט וא) האירק

 ןועימ תטיש לכל .א תא (ו.ס.אוג) ןעט השוריפש ,1.00/\ הדוקפה

 ,ידיימ ןועימב ,1.0 הדוקפה לשמל ,הדוקפל הנוש דוקב שמתשנ

 .849 ידי לע גצוית
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 ךילע היהי ,דמלנש תודוקפה תלועפ תא ןיבהל ידכב ,הז בלשב לחה
 שגינו ,(רוטינומב) רטונב דבוע התאש אדוו .הנוכמ תפשב תנכתל
 שמתשהל לכות ,דומילה תליחתב ,תונכיתב תונויסינ םשל .דומילל
 ךא ,לודג וניא הז רוזיא .האלהו %300 תבותכב לחה תובותכה רוזיאב

 .הז בלשב קיפסי אוה
 יתש תלעב תינכות תבתכ !תישע המ .''300:89 20" בותכ

 תא תבתכ ןכל ,א רגואל %2 רפסמה תניעט איה הנושארה :תודוקפ
 הריצע איה האבה הדוקפה .2 ןותנה תא וירחאו ,(8%9) הדוקפה דוק

 .80 דוק רמולכ ,(₪א)

 המ לכ .ילבמסאב תינכותה תא הארתו '*גטסז." בותכ תעכ | =
 תצרהל ,תעכ .בושח וניא ,תבתכש תודוקפה יתש רחאל אצמנש

 תדוקפב המייתסה תינכותהש ןוויכמ .'3006." בותכ ,תינכותה
 .תינכותה רמגב םירגואה לכ יכרע וספדויו ףוצפצ עמשיי ,הריצע
 יבגל םג עצבל ןתינ המוד הניעט תלועפ .\ רגואה לש וכרעל בל םיש
 .(840) 1,פצ וא (842) 1.28 ןה תומיאתמה תודוקפה .ץ וא א םירגואה

 .ןותנה תא הליכמה ןורכיזה תבותכ תא םינייצמ רישי ןועימב
 ינשב ךרוצ שי ,5זזזז ןיבל 50 ןיב הניה ןורכיז תבותכ לכש ןוויכמ
 תא םדוק םינייצמ ,תבותכ ןויצ תעב ,דימת .תבותכה ןויצל םיתב

 לש תוינמיה תורפסה יתש תא גציימה) תבותכה לש ךומנה תיבה
 51234 תבותכה ןויצל ,לשמל .הובגה תיבה תא הירחאו ,(תבותכה

 .812 ינשהו 534 ןושארה תיבה היהי
 .(רישי ןועימב 1.4 לש דוקה אוה 5 0) *300:. 2030" בותכ

 תא לביק 4 רגואה .(י'ג006'") תינכותה תא ץרהו י'300." בוש בותכ
 .8300 ןורכיזה תובותכ לש ךרעה אוהש ,5 ךרעה

 צ וא א םירגואה תניעטל םג ןנשי תומוד הניעט ; תודוקפ

2 

 ספאל הוושה ןותנ לש הניעט תלועפ לכב .1.כו וא כא ןהיתומשש
 לגדב "1" תלבקל םורגי 57 רשאמ לודג ןותנו ,? לגדב "1" לבקתי

 .א
 ךרוצ ןיא 500: דע 80000 תובותכה םוחתב םידבוע רשאכ

 .800 דימת ליכמ ינשה תיבהש ןוויכמ ,אלמ רישי ןועימב שמתשהל
 ינשה תיבה ןויצ אלל תבותכה תא אורקל לכות 85 הדוקפה ידי לע

 םע ףיקע ןועימ ,רזע רגוא םע ןועימ ןה תופסונ ןועימ תוטיש
 ךא ,ןמזה אובב עיגנ ולא תוטיש לא .ףיקע רגוא ןועימ ןכו רזע רגוא

 עצובמ ןורכיזל ןותנ ןוסחיא .ןורכיזל םינותנ לש הביתכל רובענ תעכ
 ןסחאל ןתינ .א תא (8108) ןסחא השוריפש ,91/ג הדוקפה ידי לע
 הנסחא תדוקפב םג .תבותכה ןויצ םע ,51 וא 81 ידי לע ו וא א תא
 הנסחאה תודוקפ .הניעטב ומכ ,תונוש ןועימ תוטישב שמתשהל ןתינ

 .םילגדה בצמ לע תועיפשמ אל
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 ,םינותנ ןוסחיאו הניעט לש תיסיסבה הרוצה תא תרכיהש רחאל

 .הנוכמ תפשב תונכיתב ןושארה ךדעצ תא דועצל לכות

 :תינכותה תא סנכה

"0 7 86 6 84 7 4\/ 6 46 5 7 85 2 9 6 85 1 300:09". 

 ןושארה הקלחב .תינכותה תלועפ תא ןיבהל הסנו '*3001." עצב

 ינשה הקלחב .%7 תבותכב 52 ןכו 56 תבותכב %1 תנסחאמ תינכותה
 קרס תדוקפ .צ תרזעבו א תרזעב תובותכה יכרע תא הפילחמ איה
 תינכותה תא ץרה .דבלב תוחונל ,םיקלחה ןיב הדרפהל תשמשמ
 .("6.7" הסנ) היתואצות תא קודבו

 .הנוכמה תפש תודוקפ לכ תא הפ לעב רוכזל ןתינ יתלבש ןבומ
 .זכורמב ןתוא םושרל ךרוצ שי ,תודוקפה דומילב ךישמנש ינפל ,ןכל

 ןיא .הנוכמה תפש תודוקפ לכ לש תטרופמ הלבט המושר ךינפל

 ורבסוי תודוקפה לכ .תדמל אל ןיידעש תודוקפ ןיבהל הסנתש םעט
 תולוכי דימתש ,ויתואלבט לע הז ןויליג לע רומש .הרדסה ךשמהב

 .תונכיתב רזעל תויהל
 תרבסה ךות ,הנוכמ תפשב תוינכות בותכל ליחתנ אבה קרפב

 .וז הלבט לע ךמתסהב ,תינכותב תושרדנ רשא תודוקפה לכ

 ל ----=--.=ה אה הרט הקמה טסט 0/0000
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 רחש-ןב ןרע

 לש םֶארה תא לצנל ןתינ דציכ דמלנ הרדסה לש הז אשונב
 28א36"ל םירטקרק 20א22*מ ותלדגה ידכ דע ,גצמה תוכזל קיווה

 .םירטקרק

 םינוש םיגצמ

 רחא (תבותכ) םוקמל גצמה תא ריבעהל וננוצרב יכ חיננ

 7680 - 8185-מ םיכומנ רתוי םירטסיגרל לשמל ,םארה ןורכיזב
[ 

 דבלמ תרחא הרירב ןיאש ךכ ,8185 רטסיגרב םייתסמ םֶארה)
 דציכ (...דחוימב ץלמומ וניאש רבד ,םורה רוזאל ךסמה תא ריבעהל
 ?המלו ,תאז םישוע

 תאז העיבק רשאכ ,גצמה םוקימ תא עבוק (קיוב) 648 רטסיגר
 ,256*)648(88=50 :(החסונ הזל אורקל השק) החסונה יפל תישענ
 הנוילע הדוקנה תא גציימ רשא רטסיגרה היהי (808%א) 56 רשאכ
 .(גצמה תא ריבעהל וננוצרב וילא ןורכיזה לש קלחב) גצמב תילאמש

 קיובשכ ץאזאזקמפא (648256 יפל תאז קודבל ןתינ
 .7680 :(...הווקנ) תויהל הכירצ הבושתה יטרדנטסה

 586 רשאכ ₪088 648,50/256 :ךכ תאז בותכל ןתינ תוטשפ רתיל

 םכנוצרב וב (םורב וא) םארב רטסיגרה תא גציימ רשא ןותנה אוה
 ,(תילאמש הנוילע - וב הנושארה הדוקנה) גצמה תא "עוקתל
 .256 לש הלופכ ןבומכ אוהשכ

 םושרג ,5120 רטסיגרמ ("ליחתי") אצמי גצמהש ידכ :המגודל

 תא גצמה לע הארי קיווהשכ ,0א5 648.20 וא ץסאא 6

 י"ע יוקינל ןתינה יפארג לבז - 5120 - 7168 םירטסיגרב אצמנה
 ;י"ע וא (18/וז0%ו₪ שקמ לע השקה

 סא 65 = 5120 70 7168. 0 א א

 ףידע ךא - (הביתכל גצמה תא "רדסת" ולא תולועפמ תחא)
 :שיקהל

 אוא דסק

 גצמה "קחמנ" אל ,גצמה םוקימ תא ונינישש רחאלש ןבומכ
 :עמשמ ,(אצמנ אוה וילע םירטסיגרב ונשמתשה אל דוע לכ) םדוקה

 יולת) 648 רטסיגר לש םדוקה ךרעה תרזחה ידי"לע וילא רוזחל לכונ
 .(תישפוחה ןורכיזה תומכב

 אבה ףיעסב רבסומה ,קיִוַב ךסמה תלדגה םשל הבוט וז הטיש
 .(ל"נה "המל"-ל הבושתה)

 .לחו הדחקה ההנהלה | וה החל דה =-הה-ה" האשה ה האהדה <

 לודג גצמ

 לשב - גצמה תצירטמ אוה קיוב םילודגה תונורסחה דחא

 לע רבגתהל ידכ רתויב תוטושפה תוטישהמ תחא .(2022) ותונטק
 רבסומכ ,םירחא םירטסיגרל ותסנכהו גצמה יוניש איה וז היעב
 .ליעל

 תסנכה ידיזלע ,לודג דחא גצמ רוציל ןתינ .הטושפ - הירואתה

 .היזיוולטה עקרימב ינשל דחא םידומצו םיליגר םיגצמ ינש

 היה עקרימה לע .תוארל יתחלצהש רתויב לודגה גצמה
 (...ןורכיזל םיאתה קוידב) םירטקרק 2836 לדוגב גצמ תצירטמ

 :ךכ השענ אוהו

 36864 םירטסיגר תרזעב ,גצמה עקרימ תא לידגהל שי תישאר

 :ידי"לע ,36867 -

 10 סא 36864,7:ש0א = 36865,19:700א = 36866 28:00 ₪5 72

 רטסיגר תרזעב (םיינשל קלוחמה) לודגה גצמה תא עובקל

 :יפארגה לבזהמ ויקלח תוקנלו ,8

 20 סא= 648,28:א1אד ("1(11₪% 4770 = 648,30:781א7 61485( 147)

 :וצצ תויעב יתש ךא ,הביתכל ךורע גצמה תעכ

 .גצמה יונישל םאתהב םיביגמ אל רוסרוקה ישקמ 6
 םע אל) טסקט בותכל ידכ :ןכלו ,םיינשל קלוחמ גצמה 6

 :סיפדהל שי ךסמה לש ןוילעה קלחב (...קסא=

 סא 648,28:שא1אד (-147(1185)

 :סיפדהל שי ךסמה לש ןותחתה קלחב טסקט בותכל ידכו
 סא 0

 ווז הבתכב רבסוהש אשונל המגדה תוינכות רפסמ ןלהל

 (רתוי הבוט הנבהל) ןותחתל ןוילעה ךסמה ןיב הדרפה

 1 אתא *****י*ו'י'י'*

 2 תעא ** סוס 1 '*

 עא ***++**+יי'י*

 4 או

 ית תעו פוס קסאעמ אז תאסמ 60תמשא - 16 0

 10 עסאע 36864,7:ץ0א₪ 36865,19:ק0א8₪ 36866 ,28:ע0א;₪ 2

 20 לסאמ 648,28,ענוו'ע 6009 (147) ,קסאמ 648 ,30 ,קתנוו'ז סוול (147)

 30 התא ₪ 8

 40 ץסא 1102=11:ע08 70)11-1(*96+512=1 11*80+512:עסאט 1

 :ץסאמ 1+10720,0:א6א> 1

 גצמל שסא"ב שומישה יכ חיכוהל ידכ ,תפסונ המגדה תינכות
 ...7168 - 8185 םירטסיגרב אצמנו לודג ותויה דבלמ ,הנתשה אל

 -=---רַ

 1 העת ***+********

 2 אאא ** טשוס 2 **

 | המאה *****י***י'.*

 4 אא

 5 הוא רגתוו ווטשוווויש

 10 עסאמ 36664 ,7ועטאמ 16065,19:עסאמ 36066 ,28וע0א6 )0 67 ,2

 20 עסאמ 648 ,2ו ו שוא שווא (147) :עסאמ 648 ,301 עאזאיפ סווג (147)

 10 וואו = 8

 40 ץסה 1 = אנ ן 5%

 50 עסאמ 1,061 ו סאמו 0

 60 ץסא םטא| יס 20ואמאצו ץסאמ 1 ,32:אטאצ

 :לודגה גצמב "טסקט" תספדה תמגדה ,ףוסבלו

1 

 2 אמא ** םמאס \ *+

| 

 4 אא

 5 אמא דואד אזוודיזוס

 3 10 עסאמ 36064 ,7ועסאמ 36005 ,194 אכאמ 16066 , 261: שסאא 36867 ,7

 20 עסאא 649 ,20:ץא1אד שוא (147) דאו (גג 2) "\ 234567890" 28(80)

"12345678" (28) :"1234567890" 

 | 30 קסאמ 648 ,₪1:30א1 ואב (147) אפ (20) "1234567890* 5: (28)

"1234567890" 806)18( "12345678" 



 16 ו]וזוש א! ו

 תורושקה תויצקנופה לכ :ינוציח םרוג ידיב בשחמה ןקתמ לוהינ
 זכרמ ,תוכרעמ תונכית ,םימושיי תונכית - בשחמה לועפיתב

 החמתמה ינוציח ןוגריא ידי-לע ןלוכ תולהונמ - הלעפהו ם

 . תילימיסקאפ ]הצו

 םוליצה ףוסמל םיסינכמ :תוקחורמ תונחת ןיב תונומת לש רודיש
 דעונש בותכה רמוחה וא טוטרישה וילעש ריינה ןויליג תא

 ךרד רחא םוליצ ףוסמל ותוא רדשמו טלקה תא דדוקמ הזו ,רודישל

 לש רודישהו דודיקה תוטיש .רוכח ןופלט וק וא ינקת גויח וק

 יהוז .תויתרפס וא תויגולאנא ןה הלאכ תוכרעמב תוגוהנה עדימה
 תונומתב תלפטמה ינורטקלא ראוד לש רתויב הטושפה הרוצה
 שוש צוווא וא 1 וא םג ארקנ .דחאכ םינותנבו

 גו 6

 םהב שי הקספה אלב לועפל ודעונש םיבשחמ :תקסופ-יתלב הלועפ

 םג תכרעמה לש התלועפ ךשמה תא, םיחיטבמה םיפדוע םירזבא

 לועפל וננכותש תוכרעמב .הרמוחב הלקת תשחרתמ רשאכ

 | המכבו ,תידועיי הנכותב וא הליגר הנכותב םישמתשמ תופיצרב

 תורקי ןה הלאה תוכרעמה .הליחתכלמ םיפדוע םילגעמ וגבג ןהמ

 םיפדועה םירזבאה לש ףסונה ריחמה ללגב רחוי

 ןיהו| "ייִמר טימ"'

 ןניאש בשחמ תוכרעמ :הלקת ןמזב ירעזמ קזנ קזניהל תלוכיה
 ןמזבש ,ךכ תוננכותמ תכרעמה תוטטומתה ןמזב הברה תוקוזינ

 סרה עונמל ןתרטמש תולועפ לש הרדיס תוליעפמ ןה הלקתה

 תתמב הלקת לש הרקמב ,המגודל .רשפאש המכ דע תכרעמב

 ידכ וב ידש ןמז-קרפ הללוסמ חתמ לבקל בשחמה ףיסומ ,ילמשחה

 "ךר טימ" .רחא הנסחא יעצמאל ןורכיזה ןכות תא קיתעהל

 גו האר .הלקתה ןוקית אל ךא ,תוששואתהו רותיא ותועמשמ

 פגש

 |65 תונכתיי רקח

 לש הז בלשכ :בשחמ תכרעמ וא עדימ תכרעמ לש ינושאר חותינ

 ריבס ןורתפ הנודנה היעבה תא רותפל רשפא םא םינחוב חותינה

 םיטביה תללוכ הניחבה .בשחמ תכרעמ וא עדימ תכרעמ תועצמאב
 הביבסב לועפל לכות וזכ תכרעמ םאה) ילועפית טביה = םיניש

 טביה ,(תלעותה תמועל תויולע חותינ) ילכלכ טביה ,(זהנותנה
 הוה בלשה ףוסב .דועו (!תונביהל תגתינ תאזכ תכרעמ םאה) ינכט
 רציכ טילחהל ידכ םיקיפסמ םינותנ וידיב ויהיש להנמה גרדה ךירצ

 ךשמהב לועפל

 םירוטסיזגארט ;(1:610 6!1:1ש '1'זגמאו9(טו) רוטסיזנארט לש גוס

 ,א!(25 גוסמ םיללכומ םילגעמב םישמשמ (הדש רוטסיזנארט) הלא

 .!(2% האר

16 

 ,(א!\שז6\]\01) שיפורקימ םג ארקנ ;םיריעז םימולצת אשונ ןויליג

 וו הרש

 הנסתאה רתא והז ;המושרב םינותנ וא עדימ לש תרדגומ הדיחי
 ,רתוי וא דחא תיבמ יונב הדשה .עדימ טירפ לש וא ןותנ לש יסיפה

 "'הדש" םשב ,המושר אופא הווהמ םיפוצר תודש לש הצובקו
 .ואידיו ךסמבו ח''ודב ,רוקמ ספוטב ןותג וא עדימ תדיחי םג םינכמ
 ,הדבעלו הרידגהל רשפאש רתויב הנטקה עדימה תדיחי אוה הדשה
 רשאכ ,בשחמהו שמתשמה ןיבש ףתושמה הנכמכ שמשמ אוה ןכלו
 תוינכותב - םתוא םירבעמו בשחמב םהינותנל םישגינ םישמחשמה
 םיגהוג םה - תוח''וד יללוחמבו תותליאש תופשב ,תויתורבדיה

 םינסחואמ םהש תודשה תומש יפ-לע םהילא סחייתהל ללכ-ךרדב

 .םהב
 ,ןותנה לש תיגולה הרדגהה אוה (1כגוג [:!שומשמז) םינותנ הדש

 .יסיפ הנסחא רתא ןייצמ (6/0\:1) םתס הדשש דועב

 16 ץבוק

 תובשחוממ ןניאש תוכרעמב :רשק ןהיניב שיש תומושר תצובק
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 דחא ןובשחל וא דחא םדאל םיכיישה םיטירפה ףסוא תא םינכמ

 .ץבוקכ קיתה רדגומ םינותנ דוביעב ךא ,([:\|6) "קית" םשב

 ,הקיו ןהיניב שיש (6סז6צ) תומושר לש ףסוא אוה ץבוקה

 .(תוחוקלה לכ לש תומושרה לכ תצובק) תוחוקלה ץבוק תמגודכ

 לש ףסואכ ודואמ בחרנ שומיש םיצבקב השענ םינותנ דוביעב
 ,(םילילמת ץבוק) םילילמת לש הצובקכ ,(םינותנ ץיבוק) תומושר

 האָר .(דעי תינכות וא רוקמ תינכות) תונכית תוארוה לש ףסואכ וא
 ,([י\וש פעגושווו) םיצבק תכרעמ

 (תומושר) םיצבק תליענ

 -מתשמ רשאכ ;:םישמתשמ"תבר תכרעמב םינותנ לוהינל הקינכט
 ךרוצ שי ,םינותנ יסיסבלו םיצבקל ןמזב-וב םישגינ םיבורמ םיש

 תלעופ םיצבקה תליענ תטיש .םיצבקה לוהינל ןונגנמ ליעפהל

 םישמתשמה דחא רשאכ .םינותנב "הכוז ןושאר"' - ןורקיעה יפזלע
 םירחאה םישמתשמהו "תלעננ" המושרה ,םינותנ תמושרב לפטמ
 ןושארה שמתשמה םייסיש דע הילא תשגל םילוכי םניא תכרעמב
 דבעל םישמתשמה דחא שקבמ םהבש םירקמב .הב לופיטה תא
 .ולוכ ץבוקה לע תושעיהל הליענה תנתינ ,םלש ץבוק

 116 ([16ש016) 1.ט6אומש

 16 אגוז הש םיצכק תקוזחת

 תפסוה לש תיתרגשה הלועפל הנווכה ;םיצבק לש יתפוקת ןוכדיע

 םישדח םידבוע :המגודל .ןייונישו ןתקיחמ ,םיצבקב תומושר

 תא) םבצמ תא םינשמ םיקיתו םידבוע :לעפמב הדובעל םירכשנ

 תפוקת ךשמב םימעפ המכו המכ ('דכו םתרוכשמ ,םתבותכ ,םמש

 םישדח םיציפמו םינכוס ,ןוגריאל ופסונ םישדח תוחוקל :םתדובע

 םייוניש םה הלא לכ ;םיפסונ םירצומ וטלקנ ןסחמבו ,ופרטצה

 םיצבק תקוזחת .םיצבקב ןוכדיע תולועפל םימרוגה םייתביבס

 תקוזחת .אקווד ימוי תועונת דוביע אלו יתפוקת ןוכדיע העמשמ

 לש שדחמ ןוגריאב הרושקה תיתפוקתה תוליעפה םג איה םיצבק

 תפוקת רחאל :בשחמ תוכרעמב םייטנגמ םיטילקתב הנסחא יתטש

 ךרוצ שי ,ונכדעתהו וקחמנ ,טילקתל םיבר םיצבק ופסונ הבש ןמז
 רתוימ עדימ הכלהמבש הלועפ - שדחמ טילקתבש חטשה ןוגריאב

 .םידחאתמו םיבש םידרפנ םיעטקב םינסחואמה םיצכקו קחמנ

 וו זו םיצבק לע הנגהח

 םייסיפ םיעצמא :טילקתב וא טרסב תירקמ הביתכ ינפמ הנגה
 ןסחואמה עדימ לש ןווכמ-יתלב סרה עונמל ידכ וחתופ םינוש

 תודיחיל םירבוחמה םינקתה םה וללה םיעצמאה ןמ תצקמ .םיצבקב

 םירחאו (51ווחְא 8אוו6]\ הקלחה גתמ ןוגכ) עובק רוביח הנסחאה
 לע םיקיבדמש הפוסכה הקבדמה ומכ) שמתשמה ידיב וילע ובכרוה
 הלא םיעצמא .(יטנגמ טרס לש קיטסאלפה תעבט וא ,ןוטילקתה

 תינכותב רשאכ םג טילקתה לע וא טרסה לע הביתכה תא םיענומ

 .תשרופמ הביתכ תארוה העיפומ
 ,הלעפהה תכרעמב לשמל ,הנכותב העובט םיצכק לע תיגול הנגה

 םידעוימכ (טרסב וא טילקתב) םייטנגמ םיצבק רידגהל רשפא
 םהב תונשל וא ףיסוהל תולוכי תוינכותה ןיא ואו ,דבלב האירקל

 םיצבק .(תירקמ הקיחמ ינפב םג םינגומ הלאכ םיצבק) .רבד
 וא טילקתב הז דצב הז םינכוש םיליגר םיצבקו הביתכ ינפמ םינגומ

 טרסב

 16 עושה םיצבק תכרעמ

 הבש עדימ תכרעמל הנווכה ;םינותנ יסיסב הב ןיאש תכרעמ

 תארוקש תינכות לכו תוילנויצנבנוקה תוטישב םיצבק םידבעמ

 תכרעמב ,תאז תמועל .הלוכ המושרל ןורכיזב םוקמ הניכמ ץבוק

 יטירפ תא קר תלבקמ םושייה תיגכות ,םינותג סיסב הזכרמבש

 -ייקתמ ןיא םיצבק תכרעמב ללכ-ךרדב .שרופמב השקיבש עדימה
 .םינותנה תואמצע תמ

 [ההבהשוג| !גמתוחק 1.3חַקטבק6יסנאניפ ןונכיתל הפש

 לועפל ודעוג הלא תופש ;יסנאגיפ ןונכיתל תוכרעמב תוארוה חפש
 תולק ןהמ המכ .יסנאגיפ ןונכית לש תמייוסמ תכרעמל דומצב
 לדומ םיקהל תורשפאמ ןהו ,םיסונמ םגיאש ימל םג שומישל
 ןונכיתל תכרעמ האר .תויתונכית תוקינכטל קקדוהל אלב יסנאניפ
 .([חבח<וג| [!גמהוחק 5ץ516זח) יסנאניפ

 ץוחגתשוג| [גתמוהק 5ץ%06חו יסנאניפ ןונכיתל תכרעמ

 עויסל תוכרעמ ןה הלא ;םייסנאגיפ םילדומב לופיטל הנכות תליבח

 בועה

. 

 ןוחבל יסנאניפה להנמה וא ןנכתמה לוכי ןתועצמאבו ,הטלחהב
 .תיפוס הטלחה טילחמ אוהש ינפל תובר תויורשפא ךירעהלו

 הצובק - םילדומב בר שומיש השענ יסנאניפ ןונכיתל תוכרעמב
 כ''הס - ימלוג חוור :המגודל .תואוושמב םיכורע םינותנ תודש לש

 רשפא םינותנה תודש ךותב .הרכמנש הרוחסה תולע - הריכמ
 תונוש תויצפואל תוכרעה וז ךרדב לבקלו םינוש םיכרע ביצהל

 הלבט האר ("זםא הרקי המ" גוסה ןמ תולאשל תובושת)

 ,(1:!טשופסהוש 9קז6ה(14]ו661) תינורטקלא

 - תושיגר חותינל םיעצמא םג תוליכמ יסנאניפ ןונכיתל תוכרעמ

 דחא רשאכו ,םיכרע לש םוחת םינותנ הדש לכל םיצקמ הבש הטיש

 ,וב השענש בושיחמ האצותכ הזה םוחתה ןמ גרוח םיכרעה ןמ
 .שמתשמה לש ובל תמושתל ותוא האיבמו ותוא תנמסמ תכרעמה
 תורטמה שופיח תטיש איה יסנאניפ ןונכיתל תפסונ הקינכט

 האוושמה ,המגודל .היוצרה האצותה תא תבשחמ תינכותה

 יווקל ,תונשנו תורזוח םימעפ ןוגריאב בשוחת ליעל האבוהש
 ןוגכ ,לדומה לע העפשה םהל שיש םינוש םיכרע םעו םינוש רוציי

 תכרעמל וקפסי םא ,'דכו תופסונה תועשה רפסמ ,הדובעה תולע

 תכרעמה ,םינושה טלקה ינותנ לש םומיסקאמו םומינימ יכרע
 ידכ השורדה טלקה יכרע לש תילמיטפואה תבורעתה תא בשחת

 50% לש םיללוכ םיילוש ,לשמל) .היוצרה הרטמה תא גישהל

 .(הנודנה האוושמב
 ןונכיתה תפש תועצמאב השענ תואוושמהו לדומה חותיפ

 .תכרעמה ןמ קלח איהש יסנאניפה

 1 וה א הזש חחשוק

 יבבשב תנסחואמ העובק תיגכות ;תוינכות תנסחאל ןורכיז בבש

 תחשוקה .םשמ תורישי היתוארוה תא ליעפמ דבעמהו החשוקה

 ,םיקחשמ ןוגכ םיבר הכירצ ירצומב םגו םיבשחמב דואמ הצופנ

 1א(0א1  .טיינורטקלא םילכו םינועש ,תומלצמ ,םיעוצעצ

 םגו ,החשוק רדגב םלוכ םה =[:זיאטכאו"ו ,חאטסאו ,אטאו

 .וז הצובקב ללכנ (דוק-ורקימ) ןפוצריעו

 ואו עובק טילקת

 םכותבש םייטנגמ םיטילקת יננוכל הנווכה :קיתנ וניאש טילקת

 ןוויכמ .הלוכ הדיחיה ןמ םדירפהל ןיאש םיטילקח יחטשמ המכ
 ןמ רבעומה עדימה לכ ,הזכ ןנוכב םיטילקת ףילחהל רשפא-יאש

 יטילקת האְר .בשחמה ךרד רובעל בייח םהילא וא םיטילקתה

 ,(\ והט]וטאזשץ 12וג%) רטס'צניו

 1גאש6 |טח קש(! ₪₪610/186טסז6 עובק ךרואב המושר /הרש

 שי עובק םכרואש תודשב :הנתשמ וניא םכרואש תודשו תומושר
 םֶשהדָש ,המגודל .םנכותל רשק אלב ,םיתב לש רפסמ ותוא דימת

 ןסחואמה םשה םא םג ,טילקתב םיתב 25 דימת סופתי םיתב 25 ןב
 יתלב רפסמ ןהב שי עובק ךרואב תומושר .םיוות 25*מ ןטק וכותב
 .עובק םכרואש תודש לש הנתשמ

 יואש סות תעובק הדוקנ

 שי םירפסמה לכל ,וז הטישב ;םיבושיחלו םירפסמ תנסחאל הטיש

 הדוקנ האר .םוקמ ותואב (תיראניב הדוקנ) תינורשע הדוקנ

 ,(11טגזוהש [טומז) תפחרמ

 13+ 50זששח חוטש ןרקא

 ינרקא ומכ אלש ,חוטשו קד (''עקרימ'') ןרקַא לעב ואידיו גצמ

 יפ-לע-ףא .רתוי הברה םיצופנה ,(ק"'קש) תידותקה קירה תרפופש
 םיגצמה בור ,םיחוטש ק"קש יגצמ לש םיגוס המכ םנשיש
 תינחרז-ורטקלא הגוצת - תורחא תויגולונכטב םייונב םיחוטשה
 לכ לע דיתעב ורבגי הלא תויגולונכטש רשפאו - המסאלפ תגוצתו

 םינועשב תולבוקמה 1.62 וא 1.812 תויגולונכט םג .תורחאה

 קלחה אוה ,בגא ,ןרקא .םיחוטש םינרקאב תושמשמ םייתרפס
 ןיבש ןוליווה אוה עונלוקב ךסמ) .גצמה ,וליכמש רישכמב ןרקומה

 ,ןיטולחל העטומ יוטיב אוה "'עקרימ" .םיפוצה להק ןיבל ןרקאה
 .תוירשפאה תוגיחכה לכמ

 1ו6אופ|ש שימנ טילקת

 2 וטקקע 1ו5%) ןוטילקת האר

 11וק-וסק תיזזת

 4 רשאכ :םיבצמ ינש ןיב עעונתמה ביכר והז ;ינורטקלא ביכר

 ן*מ) ידגנה בצמל רבועו ביכרה לש 'בצמ ךפהתמ ,ותוא םינעוט

 המכ יוגב ("פולפ"פילפ"ה) תיזזתה .ביכר .(ןזל "מ ,0זל

 ירגואו םיעובק תונורכיז ןיינבב שמשמ אוהו םירוטסיזנארט

 .הרמוח

 ןןטגווחק [יטוחז תפחרמ הרוק

 ןמ םנבמב םיגוש תפחרמ הדוקנ ירפסמ ;םירפסמב בושיחל הטיש

 תויתועמשמה תורפסה .(העובק הדוקנ ירפסמ) םיליגרה םירפסמה

 םשב הדשב תוגסחואמ (ןימימש םיספאה ילב) רפסמבש רתוי

 תינורשעה הדוקנה לש המוקמש דועב ,(א1גמוא<ג) הָסיטנאָמ

 תפחרמ הדוקנ ירפסמב .(1:אקטוושמו) ךירַעְמה ,רחא הדשב רמשנ

 תוריהמבו םירפסמ לש דואמ בחר םוחתב תונובשח ךורעל רשפא

 .ההובג

 וא הרמוח תועצמאב תושענ תפחרמ הדוקנ ירפסמב תולועפ

 תפחרמ הדוקנ דבעמ - ףסונ דבעמ בשחמב ןקתומ םיתעל .הנכות

 הדוקנ ירפסמב בשחל ודיקפתו ישארה דבעמל ץורעב רושק אוהו

 .תפחרמ

 1י|סהזות [טוח( 1'ז06ש9%סז תפחרמ הדוקנ דכעמ

 תעצבמה תיטמתירא הדיחי יהוו ;תפחרמ הדוקנ ירפסמל הרמוח
 מ"עיל הנווכה םימעפל .תפחרמ הדוקנ םע םירפסמב תולועפ
 לא רושקה דרפנ דבעמל וא תפחרמ הדוקנ ירפסמב לפטל לגוסמה

 הדוקנ ידבעמ תובורק םיתעל םה םיכרעמ ידבעמ .ירקיעה דבעמה
 .תפחרמ

 10 128% 121% ןוטילקת

 ,קיחמ יטנגמ הנסחא רזבא והז :עדימלו תוינכותל הנסחא יעצמא

 "יסאלק'ה ןוטילקתה .תובר םימעפ וילע בותכלו רוזחל רשפאש

 םלוכש ,םייגקת םילדג המכב רכמנו השימג קיטסאלפ תקסיד אוה

 .םינוטילקת םינוכמ

 5.25 ורטוק ןוטילקת*ינימו ,םי'צניא 8 ורטוק אלמ לדוגב ןוטילקת
 3 וא 3/4 ,3 לש םילדגב אצמת "םינוטילקתריעז" .'ץניא
 היושע הפיטע ךותב עבק ךרד םינותנ םיגוסה ינש .םי'צניא
 (רוחש הפיטעה עבצ לשכ-ךרדב) ריינ יומד השקונ קיטסאלפמ
 תא ןנוכה ספות ,םינוטילקתה ןנוכל ןוטילקתה תא םיסינכמ רשאכ
 השיג עורז .ותפיטע ךותב וריצ ביבס ותוא בבוסמו ןוטילקתה
 ךרד ןוטילקתה חטשמ ינפ-לע הביתכ/האירקה שאר תא העינמ

 .הפיטעב ךכ םשל םייקה דחוימ חתפ
 םיפוריצב םירכמנ םינוטילקת"יִנימו "םיטקסיד" 'ץניא 8 ינוטילקת

 [1גז4) םיעובק םיעטק ילעב ,םיידדצ-ודו םיידדצדדח - םינוש
 הליגר תופיפצב ,(90/+ 866:0160) םישימג םיעטק וא (560:06

 ןנוכה גוס ןכלו ,ןנוכל םיאתהל בייח ןוטילקתה .הלופכ תופיפצבו
 םה םינוטילקתה ןמ םיבר ,המגודל .וינייפאמ תא עבוקש אוה
 םיידדצידח וא ,הליגר תופיפצו םישימג םיעטק ילעב ,םיידדצדדח

 .הלופכ תופיפצו םיעובק םיעטק ילעב
 םינוטילקת"יִנימבו םיליגר םינוטילקתב םיצבק לע הנגה :הרעה

 הלועפ תלעופ וללה םיגוסה ינשב הנגהה תערגמ :לכלבל הלולע

 ידכ תערגמה תא תולגל שי 'ץניא 8 ינוטילקתב - קוידב הכופה

 .התוסכל שי םינוטילקת*ינימב וליאו ,םיצבקה לע ןגהל

 םג הנוכמ "קסיד יפולָפ" .מבי תרבח לש ירחסמ םש אוה ''טקסיד"
 םניא םישדחה "ינוס" ינוטילקת ;העטמ חנומה ךא - "ןושימג"
 לש שוטניקמ בשחמב םאצמת) שממ םישקונ אלא ללכ םישימג

 .(לשמל ,לפא תרבח
 ("םינוטילקתריעז") 'ץניא 4 וא 3 ביבס םירטקב םינוטילקת
 .םינוש םיבוציעב הצחמל"השקונ וא השקונ הפיטע ךותב םינותנ
 ינפילע קיטסאלפ תסיפ תטסה ידילע תישענ םיצבקה תנגה

 .הפיטעה
 דע 8000-מ) ןנוכה יושע הבש היגולונכטב היולת ןוטילקתה תלוכת

 םיבשחמב רקיעב םינוטילקתב םישמתשמ .(םיתב ןויליממ רתוי
 טלקבו םילילמת דוביעב ,םינטק םייקסע םיבשחמב ,םיישיא
 (א1גַקִתש6ְ א %6:\12 םייטנגמ םיטרסו םיטילקת האר א .םינותנ
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 110 וג המירז םישרת

 תינכותב תולועפה רדס תא תיפארג השחמה שיחממה טוטריש
 צדימ תכרעמ לש המירז ימישרתב :עדימ תכרעמב וא בשחמ
 רוקמה יכמסמ תטילקמ ,תכרעמב עדימהו םינותנה תמירז תראותמ
 תוינכות לש המירז ימישרת .םישמתשמה ןיב טלפה תצופתל דעו

 תחא תינכותב תוארוהה רדס תא םיראתמ (םיינבלמ םימישרת)
 המירזה ימישרת לש םיגוסה ינשב .(תינכותה לש הקיגולה)

 ל | .ווווודואו''וו

 . ד ,\

 .םינוש םייפארג םילמס םיגוהנ

 וה וסוג

 ללוכ ןפוג .תויתואה תוספדומ ובש ןונגסה אוה ןֶמּוג ;הספדה .ןונגס
 (ייסיקרג" תוא ,לשמל) ההז לדוגב תויתוא תחפשמ לש םלש ךרעמ

 תורפס םג ןעמשמ "'תויתוא" .םינווגמ תורצהו תויטה ,םילקשמבו
 .םידחוימ םייפארגופיט םינמיסו

 ןיטז-[צשאו 00 1:0ז-1%6אז תאלול : .-

 תונכית עטק הרידגמ וז הארוה :תיליע תוגכית תפשב תיגול הארוה
 ,םימעפ לש םיוסמ רפסמ ומצע לע רזוחש (דודיק תורוש המכ)

 :םימעפ 10 וז רחא וזב 6200066" 6!116 םילמה תספדה ,המגודל

 סא א=ו ו
 יאואז פוס"

 ויאואו ישו"

 אוא] א

 רפסמכ ןמצע לע ורזחי 1.1 ןיבל 1038 ןיבש תוארוהה לכ
 ,1600% הארוהב ןיוצש םימעפה

 1 וש עז טו ףרוע/תיזח

 ידוביעבו (תועונת דוביע) םינווקמ םידוביעב לופיטל הקינכט
 דילש םישמתשמה וז הטישב וומצע בשחמ ותואב (1166ו) לולכמ

 *חה) תויתורבדיהה תוינכותהו תערכמ תופידעב םיכוז םיפוסמה
 .(ףרועה) לולכמה תוינכותמ רתוי ההובג תומידקב תולעופ (תיז

 תולועפה ןיבש יונפה דוביעה ןמז תא תולצנמ לולכמה תוינכות

 לע הערל עיפשמ םיפוסמב הדובעה סמוע ךכ םושמו ,תונווקמה
 לש הקינכט איה ףרוע /תיזח .לולכמה תוינכות לש ןתלועפ תוריהמ

 ,חלעפה תוכרעמ

 יט תינבכת

 ךרדל םיסחייתמ ח''ודה תכירע וא גצמה בוציע :הכירע וא ןוגריא
 שארמ העובק תנוכתמב ,םישמתשמל עדימה תגוצת לש הנוגריא
 ,םיחוורמ ,קוסיפ ינמיס םע ,תורושבו םירוטב) האירקל החונו
 .(י'דכו תורתוכ

 .המושרב תוחשה ןוגריא ךרד איה המושר לש תנוכתמ
 הרקיע ,(12ו%\ [יטזוחגווומש) םיטילקת לש תונביתה תלועפ

 יגפל תישענ איהו ,טילקתה לע תומושר תביתכ תארקל תונגראתה

 השענ טילקתה ןוגריא .תוינכות וא עדימ טילקתה לע םיבתוכש
 לע ההזמ עדימ בתכנ וכלהמבו ,תדחוימ תוריש תינכות תועצמאב
 תכרעמ תא רתוי רחואמ שמשמ הז עדימ .טילקתבש תוליסמה
 ,הלעפהה

 ריינה תנזהל דילק

 תספומב ריינה תא םחקמ הגזהה דילק ;תספדמ לש הרקב דילק
 .אבה הספדהה ףד תליחתל

 ]טז 1666 אצ

 וה טרופ

 ידי"לע הבתכנ 1624111 :הלעפה תכרעמו תיליע תונכית תפש

 תטילשל ןתינכותה ידיב ילככ תורחואמה 60*ה תונשב רומ סלרא'צ

 לוכי ןתינכותהש ךכ ,ףס תפש הליכמ 114'\!)1% .בשחמב הרישי
 תובחרתהה רשוכב העודי הפשה .הנוכמה תפש תמרב םג תנכתל
 הלעפהה תכרעמלו הפשל תוארוה ףיסוהל לוכי שמתשמהו ,הלש

 ר

 10 זז -6:6תשזגווסה 1.גחקווגששיעיברה רודה ןמ הפש

 םינומ תונכיתה תופשב :תילארודצורפייתלבו "תיתודידי" הפש
 הבש הפשה) הנוכמ תפש איה ןושארה רוחה ןמ הפש :תורח המכ
 (הנוכמ תפש לש תילובמיס הרוצ) ףס תפש :(םיבשחמה םילעופ
 ןארטרופ ,לובוק ומכ תויליע תופש ;ינשה רודה ןמ הפש איה
 תופש ןה יעיברה רודה תופש ;ישילשה רוחה ןמ תופש ןה זיוה

 .םיטירפתב וא תודוקפב תוענומה תופש וא ,תוילארוחצורפ"יתלב
 ,יעיברה רוחה ןמ תופשכ בשחיהל םירמייתמ םיבר הנכות ירצומ
 *ליאש תופש ,תוילארודצורפ-יתלכו תוילארודצורפ תופש םהבו
 .םימושיי יללוחמו תוח''וד יללוחמ ,תות

 גוש

 לע המלש הנומת תראתמה םינותנ תצובק יהוו ודיחי םינותג שוג

 הנוכמ תרושקת לש םילוקוטורפ המכב .טקטואידיו לע יפארג גצמ

 רחישל יסיסב םינותנ שוג הווהמה ,תויביס תצובק הז םשב

 1 תורירת

 תודונתה רפסמ איה אשונה לגת לש ותורידת :היינשב םירוזחמ
 תורידתה .תחא היינשב תורצונה תוינורטקלאה (םירוזחמה)
 ,ץרהגמ וא ץרהוליק ,ץרה תודיחיב תדדמג

 תורירתה תקולחב בוביר
 1 ףטשה6ע 1כוצוגוטה .\1ו11וק!שאוה

 .ןיוגא| האר

 תורירת ןונפיא
 .1יאו האר
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 ויטה 1 ימרק רבעמ

 יצורעל רושקה בשחמה אוה ימדקה דבעמה ותרושקת בשחמ

 הריבחת יכ ףא ,תורחא תונכית תופשמ ידמל הנוש 'תרופ .דחאכ
 םינוש םימוחתב 2(1א111*ב םישמתשמ .1.1%'"ל המ-ןוימד המוד
 הקיטובורב ןכו ,םיכילהת תרקבב ,םייעדמו םייקסע םידוביעב -
 שוריפ תינכותו רדהמ תפש איה 1% 111 .בשחמ יקחשמבו
 ועופ ךכ"רחאו ,הרדהה רבוע תינכותה לש יגולה קלחה :דחאכ

 שוריפ תינכותכ תשמשמה 111\|1% רש הלעפהה תכרעמ תחת

 1% א 111-63606ג11000 1 גושווגאש לש תוביתה ישאר

 ו אזאאא ןארטרופ

 "טאמתאמו תויעדמ תויעב ןורתפל תשמשמה תיליע תונָכיִת תפש
 מביב החתופ איה .הנושארה תיליעה הפשה התיה ןארטרופ :תוי
 תואחסונ תולקב הב חסנל היהי רשפאש ךכ הבצועו 1954 תנשב
 הפשה איה ןארטרופ םויה םג .בשחמב ןדוביע ךרוצל תויטאמתאמ
 םיתעלו ,הסדנההו הקיטאמתאמה ,םיעדמה ימוחתב רתויב הצופנה
 אוה המשו ,רדהמ תפש יהוז .םייקסע םידוביעל ףא הב םישמתשמ

 1%ראה!ג 118 )אגוז םילסה זמ ןוקירטונ

 דבעמבש הנכותה .ינש דצמ יוכרמה בשחמלו ,דחא דצמ תרושקתה

 יפ"לע םירסמה לש הטילקה לעו רודישה לע תחקפמ ימדקה

 םישוביש תגקתמו תרתאמ הנכותה .חשרב שמשמה לוקוטורפה
 "רוהט" עדימ קרש רכ ,'דכו םירטמ תקרפמו הביכרמ ,רודישב
 (תשרב רודישה תעב וילא םיוולנה הרקבה יווחו םידוקה ילב)
 תדיחי אוה ימדקה דבעמה ,םיתעל .יוכרמה בשחמה לא עיגמ
 תשימג הניא הרקבה תדיחי ללכ-ךרדב יכ ףא ,חרושקתל הרקבה
 ,שממ ימדק דבעמ ומכ

 1י\1|-124וןו!טא ימגמיור

 םיטלקנו םירדושמ םיוותש ושוריפ ימגמ"וד רודיש :רודיש תטיש
 רחישה השענ תויתרפסה תותשרה לכב .תחא'הנועבו'תעב
 תויגולאגא תותשרב .םיליית לש תוגוז ינש תועצמאב ימגמ"ודה

 | וקח לש ספה בחור תקולח ידי"לע ימגמ"וד רודיש רדשל רשפא
 | אשונ לג האְר .הטילקל היינשהו רודישל תחא ,תויורידת יתשל

 | ויכא\-ו ((:גוזושו)

 101! 9שזטס גצמה אולמ

 ןרקַא יגפ לכש ןעמשמ גצמה אולמב תולועפ וולוכ גצמב שומיש

 םיגותגה תא תונווָבמה תוינכות שי .הגוצתל םישמשמ ואידיווה

 תטישב ,תאו תמועל .דבלב ןרקאה ןמ קלחל הגוצתל םידעוימה
 הרוש לכו ,הרוש רחא הרוש גצומ עדימה ,(1%11%ןא) פייטלטה

 הגוצתה תיתחתב תפסונ השדח

 1טחש(וטו אשצ םיירועיי םירולכ

 ףוסמה תדלקמל םתוא םיפיסומש םידרטנ םידילק :תוארוה ידילק
 לע הדלקה .ףוסמל חרבוחמה (א+צְןיִאא) תורפנ םידילק תצובק וא

 תיגכותה לש תויצקנופה תחא תלעפהל תמרוג היצקנופ דילק
 המכב .דילקה תלועס תא ההזתש ךכ הגנכות תינכותהש דבלבו

 תא םיאתהל תורשפאמה סוגרית תואלבט תורדגומ הנכות תוליבח
 דוביעב דואמ םיבושח דועייה ידילק .תונוש תודלקמל הנכותה

 ןיב ליעפ חיש"ה ךרענ םש ,םייפארג םישומישבו םילילמת
 הליעפמ ידועיי דילק לע הציחל .בשחמה תינכות ןיבל שמתשמה

 הארוה תדלקה םוקמב האב איהו ,תינכותה תולועממ תחא

 סידילק לעו הרקב דילק לע תינמז"וב הדלקה םוקמב וא .תשרופמ
 םירחא +

 רבנו... יי
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 .ש

 המחלמ יקחשמ
 ד 0

 יולה רפוע

 תנגה לע טלושה אוה התא ,וז היצלומיסב
 -למה ךלהמב קלח חקולו דרונ הקירמא ןופצ

 ןיבל תירבה תוצרא ןיב (?)תיניערגה המח
 .תוצעומה תירב

 הנידמה .םיסיסב 10 םנשי תונידמה יתשל
 -יספמה איה היסיסב תרשע לכ תא הדיספמש
 10 ךתושרל ודמעי - המחלמ יקחשמב .הד

 :בשחמל סינכהל לוכי התאש תודוקפ
 הדוקפ לכ) .ל"'נה המישרה תא סיפדמ ?

 לע הציחלב םייתסהל הכירצ ''?" רשאמ ץוח

 (.רטנא רותפכ

 תוצרא לש הבצמ תא סיפדמ ןוכסוי
 םיתבה (%) זוחאו םיגורהה םישנאה - תירבה
 .(םינבמה) םיסורהה

 ומכ הלועפ התוא תא עַאבמ ןוכבוס

 .היסורל רשקב לבא ןיכסוי

 היסור לש חולישה דוק תא קתני םא'ג
 בשחמהש דע) םיליטה רוגיש [וא רוצעיו

 -ועל'' םילוכי םיסירה .(תינשב והלגי םהלש

 ודגוש רבכש םיליט .רבדה ותוא תא ךל 'ילל

 .ורצעי אל

 תברקב תנייוע תללוצ לכ רתאי :סבס

 .(ב''הראל) םוקמ

 חוליש לש הבושחה הדוקפה איה בסד
 רחאל .(ביואה לש) תוללוצה תדמשהל םיליטה
 תבהבהמ הדוקנ עיפות רטנא לע הציחל
 -קמב) םיצחה ידי-לעו ב''הרא תפמ עצמאב
 רחאל .הב טולשל לכות (םינוויכה לכל ,תדל

 לכות ,תללוצ לע רובעת םא ףוצפצ עמשתש
 ןמז לכ .דמשות תללוצהו רטנא לע ץוחלל
 לכות ,תוללוצה תזגפה לש בצמב אצמנ התאש

 .ליגרה ךסמל רובעלו קיארב לע ץוחלל

 רוגיש לש הדוקפה איה (א -צ) 'ץנואל
 -וקפּה תסנכה לש הרוצה .םייניערגה םיליטה

 א ןמיסה רשאכ ,ץ -א'ץנואל :איה בשחמל הד .

 טועה

 ונממש יאקירמאה סיסבה רפסמ תא ןייצמ

 סיסבה רפסמ תא ןייצמ ץ ןמיסהו ליטה חלשיי
 .יניערגה ליטה חלשיי וילאש יסורה

 תליחתמ רבעש ןמזה תא סיפדי ?םייט

 -ומיסה םויסל רעושמה ןמזה תאו (?)המחלמה
 .היצל

 :םיסיסבה

0 5. 8: 

 1) 1000 1) אסטחוש

 2) ]הותקז 2) [גוזטגח

 3) אוגזגטצ 3) ה-0

 4) "/סוסקזג 4) 5גח-כוטשס

 5) 090 ) קס\(גחש

 6) א זטוגחקש 6) שחץטז

 7) צגשט\ 7) [1סטז0ח

 8) ]חו וה\ג 8) גז!שוסח

 9) ]גץ 9) 0

 10) אוז 10) 6

 קלח .םיקלח העבראל תקלוחמ תינכותה
 בשחמל ותוא םיסינכמ ךא הנוכמ תפשב אוה 1
 :םיטילקמו קיסייבב

5 2, 0 

 תא רציימו קיסייבב אוה ינשה קלחה
 אל םא ךא תועש הברהל קקדזת) םלועה תפמ

 רידהמ'' לש תוארוה ףדב ןייע אנא ןאצמת
 הנוכמ תפש לש ךרדב טלקומ אוה (...''קיסייב
 בותכל רשפא הטלקהה רחאל .תינכותה ךותמ
 .ןינ

 -שמה תוארוה גיצמ אוה ישילשה קלחה
 .(!קיסייבב 3 קלח) .קח

 היצלומיסה (?)קחשמ אוה יעיברה קלחה
 תוינכותה לכש ירחא קר ותוא םיליעפמו ומצע
 בשחמל הלעומ יעיברה קלחה .בשחמל ונעטוה
 .\והש רחאל .3 תינכת ףוסב הדוקפה תרזעב
 תאז לכב ךא ,ךסמה לע הנומתה םנמא ,הלעומ
 .ץרה תדוקפ סיפדהל ךילע

 :הליעומ הרעה
 ךסמבש לודגה (?)ףייכה לע םעפ תבשח חטבל
 ללוכ) הליגר הביתכל תלוכי םע הקיפארג
 | תרזעב התע ,ןכבו ('וכו תוינכות תביתכ
 .ףסכנה (?)םכמולח תא םישגהל ולכות תינכות

 ךרוצ ןיא) 1 קלח תא תולעהל קר םכילע

 -מסא) הנוכמ-תפש לש ךרדב (תפסונ הנכותב
 :בותכלו (רלב
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 ךרעב ,ףוגנויד בל ,גאב תונחב תיעוצקמ תורפס תיינקל רכושב ירוקמה בתוכה תא הכות םסרפתתש תינכות .ונילא ןתוא חלש ,ונתרגסמב תועיפוממה הלאמ תוחלצומ תוינכות תבתכ םא :תוינכותה בתוכל 16 אכ\ דאשא = ן> (=6 סא >1<| דאשו 670 656 קפשד( ה. ₪56 0 + 6 ל כ 42 ב לד שב
 םירצוי תוכז חרפמ הניאו המופרפל וחשלכ ל"ומל חרסמנ אלו תדובע ירפ הלוכ תפרוצמה תינכותה יכ ריהצמ ינא" :אנשיל יאהב ךתרהצה תוולתהל הכירצ תינכות לכל .525 לש וש קפדטפא ₪56 9676 02 21 3 שד טס 0 לי תירצוי תר התה יוואו היות - - 1 חרתהו ר ורק י- - ר + . 256," ".ןק קן=1 דוושא ץ1= . זו \ ל
 ל :יתמיתח .והשל ל כ דיק 0 ללה יקדווקו כ א ו / :יתמיתח .והשלכ םדא לש ו ו 0

 תיזוחמ דואמ דואמ תינכותב רבודמ ןכ-םא"אלא ,תורוש םייתאמב קפתסה .הדילקהל וכרטצי םירחא םיארוק .ךתינכות תא רצק 4 10 קח 11164888 + .ןטאש 50494 0-0. 2110 ל ו
 ראו( ווא תתל לכות דימת .ןמע רדומתהל תולוכי ןניא וניתוספדמ - םידחוימ םייפארג םינמיסב שמתשת לא !הספדהל דואמ םישק הלא .ךבשחמ טלפ לש האצות םניאש ,םייגיגח םיוותב שמתשת לא 4 ו

 .ןמוקמב או דוק ל ו ווק
 ירש דאל טעהרל (חי' ₪ 1 , . ון ל 1

 תירשפא"אל טעמכל (םירחא םיבשחמ רובע) תינכותה תרמה תא ךפוה הזכ שומיש .ןיטולחל יחרכה רבדה ןכ םא אלא זיסא: וא תשא תודוקפב שמתשהלמ ענמיה 4 7 7 ו +8

 ךתינכות תא דילקהל רומאש ,ארוקה לע לקהל הסנ .דחוימב"תובושח תורושל םידחוימ םירואיב ןת .(םירבסה ,רמולכ) דועית ףרצ 4 0 ו ו ו וז
 קפיס םהש בשחמל ₪| רחי ; םי עי 1 ָ 00 ו ו <" 09 06 "ה

 והוקפיס םהש בשחמל הבתכנש) ךתינכות תא ךרובע סיפדהל וחמשי ךא םבורו ,תוספדמ תויוצמ םיבר םינאובי לש םתושרב .(םילופיק רעזמ) הלודג הפטעמב ,בשחמ טלפכ קר תוינכות חלש :ללככ 4 ו ו ו פו ו ו נז
 : 7% לו

 .סיפדהל לכות גאכ תונחב סג .(ךל - 8 ו
 ספדה - ךבשחמ לש הכרדהה רפסב ןייע - תלבוקמה ךרדב (טילקתה וא) תטלקה לע קתוע רומש ,תמייס .ישיא בשחמ ןיזגמה לש עושע זמ יפד לע העיפומ איהש יפכ קוידב תינכותה תא דלקה :ארוקל 0 11 7*+מ וויל
 ו 0 |. צ כ <0 ₪50 ה=ה+] 0450109 1, |35 0% 1 וו
 הז וז 1 ו 1תא26 זהו. 1 = טק | =1 דפ 7061 2573076 1 6 11 ו דוושו\

 . .הז והזו אטא 0 דאו וו
 7% 0 ...הכמל האופר ךכב םדקהו ,ךרדה תיצחמב קתעה ךל השע ,תינכרא תינכותה םא ו ו 06 2 0 ב 6 7
 תוצופנה תולקתהמ תודחא הנה ,תלעופ הניא ךתסריגש תאצמ םא .דובעת אל תינכותהו היוגש תוא וא ,רסח דחא חוורימ וליפא .העיפומ איהש יפכ קוידב תינכותה תא דילקהל ךילע ו ל 7 ₪1 / . 1 תוצופנה תו המ תו ה " יגש מ ורבע . = ושל ו : 2 לש לפרש +8 2 1
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 0" יבגל וא יס" יבגל ב"ויכ +
 . ןיחבמ בשחמה .("ןנוווא") תיתחת תוא ןיבל ("יאואז") תיליע תוא ןיב ןחבה +

 כ ךרדב ,הלק היהת ךידילקל המאתהה תכאלמ ךא .ךבשחמב םיקפומש ולאמ (לשמל שרג ןמיסה) העמק םינוש םיסיפדתב םינמיסהמ םידחא +

 ןבומכ ,םיצוקה תא שכנל שי .האיגש תעדוה קיפי ךבשחמו לעפת אל איה ,א\וא בצמב "תינצוק" תינכות רשאכ .תויועט עונמל השק
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 ןבומכ ,ם 05% 2/5005 +0 ונמ

 סא ךא .בוש הסנו ןקת .בטיה תאז הרוש קו טזומר ררושב שוביש וצמל לכו לשמל ,איה העד 0 דו

/ 
 סא ךא .בוש הסנו ןקת ,בטיה תאז הרוש קודב .תרכזומה הרושב שובישה תא אוצמל לכות =אווצז אא אד \ אש" ומכ וא "צא אדאא אאא" ומכ והשמ תחסונמ וז העדוה םא

 ב העיפוה תאז הרוש רשאכ בשחמה י"ע ןחבוה טושפ אלא הרוש התואב וניא שובישה יזא :יטאסטודאטס צא גד 1 זאפ" ,לשמל ,וא אס 3 צ אג אוגפו =" / ו יש ה

 קוהש ,תמדוק הרושב הצוענ הביסהו ןכתיי צו ץאוא1 אאא < לע תרפסמ "תנייוע"ה הרושה ,לשמל ,םא .תאז הרושב ורכזוהש םינתשמל תוסחייתמה תורושה לכ תא קודבל ךילע ,רמולכ ו : - ב
 מ הל י ,רמול ו

 וסיפדהל "אא" לש ךרעה תא ול תרמא אל ,בשחמב םירומא םירבדש לככ :"< ןיבל ן וו
 3008" ןיב רשקל לוכי וניא ךבשחמ .30 00 =דדאוש א? תועטב

 4 / | : ו : 2 | : -
 הלאכ תועדוה הנמי ךלש שמתשמל ךירדמה .ןבומכ ,תורחא תובר תויועטו תואיגש דגנ תוחמל לוכי ךבשחמ

 | , . | - . מ מעש
 סב קפומ ,רודמב עיפומ ומולצתש ,סיפדתה יזא תלעופ ןכא תינכותשכ קר .לֶלַכ ךרדב ,תושכונמו תוקודב תוינכות ןה עושעשבשחמ רוחמב תועיפומה תוינכותה :

 ךכירדממ םרקוסל שיש םירפסמכ וא גצמה יבג לע םיישממ םירסמכ תועיפומ ןה םא ןיב

 רמולכ .תלעופה תיגכותהמ ןיר
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 תואיכ"התדלקהב תלשכנש דואמ ןכתיי ,תלעופ הניא ךתסריג םא .בורזיפ"לע ,םיקיחמ םה הלא םיסיפדת , ו ויה יו ולה

 \כ תונחב בשחמ ירפס) ישב ירוקמה הבתוכ תא הכזמ תמסרפתמ תינבות לכ .ונילא ןתוא חלש ,תורפושמ תוינכות בותכל ךתלוכיבש רובס התא םא
 | ,תורפושמ בותכל ךתלוכ ַק

 ראלוד 25 וכר
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 ,גנוקלקנוד
 לנוצרב ןכ ומכ .32 ןוגארדל שב -ש

 ןוגארדל רי + ךרוע רוכמל וא ףילחהל

 יש תוו / קופה

 03-587996 זרא .

 תפ\

 יא יס קיסליבב םיקחשמ 4

 02-4144735 יבא ,02-412083 רדדוע

 ולבמסא תוינכות 1 -כ 32 ןוגארד 4

 תוינכות ( -כו הילגנאמ תושדח

 ,בשחמה לש תילמשחה המיכסה

 םיבר םיקופ ,הנוכמ תפש דומילל

 063-24440 ןרע .חש

 ןוגכ םישדח םיקחשמו תונכות 64 רודומוק 4
 רט פילפו'צ ילאקופא טרופ ,ןמפמ'ג

 03-902798 ,דדלא .דועו לגרודכ

 יתש + 6-7000 ספיליפ היזבלט קחשמ

 04-719075 ןומא המלש ,הוטסק

 וליבר קיו רפסהו *תרופ קלו תינסחמ 4

 03-991394 רורד לבוי ,20 קיו רובע

 בתכתהלו עדימו םיקחשמ ףילחהל טוהל 4

 .(ראה יבחר לכמ 20 קיו ילעב םע
 ,3456] *'א 12 לא תיב ,רנבוק ףסילא
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 תופשב תונווגמו תונוש תוינכותו םיקחשמ
 םע םיבשחמ בכוח שורד ןכ .ידנטל תונוש
 03-7664053 לולה רפוע .םדומ

 .הילגנאמ ,הנוכמ תפשב םיקחשמ 25 4
 04-80894 ןממ ריאמ .%30 .םורטקפסל

 רלייפמוק רקלעב םורטקפסל הנכות תופלחה 4

 םיבר םיקחשמ לתושרב .קלאקיזיוו לאקספל

 ביבר לט .דועו תופש ,םילילמת ידבעמ

4 

 ,הנוכמ תפשב םיקחשמ ,םורסקפסל הנכות 4

 .דועו לאקספ ,תירבעב םילללמת דבעמ
 04-444688 | .תינכותה 5

4 

 גרבלטש הירא .םורטקפסל תוינכות 4
1 0 

 .48/16 םורטקפסל תונכות 4

 05-9077653 בקעי .ןוגארדל תונכות רכומ 4

 ןלוג .םורטקפסל םיקחשמ תוינכות 4
3 

 הנוכמ תפשב םיקחשמ תוטלק ףילחמ 4
 052-70395 למר .םורטקפסל

 .32 ןוגארדל הנוכמ תפשמ םיקחשמ
 ןודלמ ,05-851231 ןוזרג ירוא
 03-846441 *ץיבולאכלמ

 תוביהלמו תושדח תוינכות .ילא.יס 4
 ףלוג ,רקופ ,ק'גקלב :ןוגכ ,ב"הראמ
 .קחשמ %4 .דבלב פילט תוטלק לע .דועו
 04-7353266 ,רגיפש יניפ

 תופלאמו תויתריצי תונכות :תמאכ בוט שאר 4
 ,05-438053 ,רנבא לצא קר ,ירשפא ריחמב

 .בבוסהו הלהצ

 הנוכמ תופשב 52 ןוגארדל תוינכות 4
 03-799807 למאדמ ןנור .קיסייבו

 פור לגור .םורטקפסל סיקחשמ 120 -כ +4
5%"( 

 ,20 קלו ילעב םע עדימו םיקחשמ 4
 03-728790 לגופ ףסא

 ,ןוגארדל הנכות - סהולה ןוגארדה <4

6 

 ,הקפא תואנל םורטקפס תכרדה .םורטקפסה ףשא

 םישידח רלבמסא יקחשמ תורשע יתושרב |
 .רוכמלו תונקל ץינועמ .הנכות ןכו

 057 -699245 ןור |
| 

 .ליא.יס לש תבחרומ קיסייבב תונכות 4
 03-864078 ,ןמרדייז רואיל

 הכרב ימולש .םורסקפסל תונכות 4 |
16 

 םורטקפסל םיקסעו דומיל םיקחשמ ,הנכות 4
 059-72024 ליג .ידנסו

 *ק16-ל ,הנוכמ תפשב תוינכות 0 קלול 4

 ,רלבמסא ףלדע ,תוינכות תפלחה ןכ ומכ
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 .הנוכמ תפשב 532 ןוגארדל םיקחשמ 4

 052-84741 רשיפ יעור

| 
| 
| 
| 

 .56 = םיקחשמ 10 ,20 קיו-ל םיקחשמ 4

 053-37703 קילומש ||

 05-479887 ןובל דוד .64 רודומוקל תונכות 4 ן

 + םילילמת דבעמ + ל"וחמ הנכות תוינסחמ 4
 .20 קלול תויפארג תודוקפ תפסוהל תינסחמ
 05-884747 יבא

 ץליברוה ןרע .םורטקפסל םיקחשמו תוינכות 4
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 ?תושרב .64 רודומוקל הנכות תפלחה 4
 ,ספילקופא , לגרודכ :ןוגכ תוינכות
 ,רלבמסא :תופש .ןופמ'ג ,רטפילפו'צ

 05-480986 וונכל ינר .'תרופ

 ןומדק ןרע .םורטקפסל טיקחשמו תולנכות 46 |
 10805 , בלצנה ןיע ץוביק

 .יס.ליב.לבל הפלחהל םירפסו תונכות 4
 .ברעב 052-21059 גרבנזור היכוט

 .%50 .לפא ימאותל גז, עבצ סיטרכ 4
 04-224933 יגלש לבמ

 דועו תירבע *'ק48-ל םורטקפסל םיקחשמ4

 03-230834 איג 1 הנוכמ תפש)

 10 א"כ .ליא.יטל םיקחשמ םע תוטלק 4

 .%20 = םיקחשמ 20 ,0 םיקחשמ

 02-524837 איג

 יק48/ 'ק16 םורסקפס רובע תוטלק ,הנכות 4
 .ברעב , 03-901552 ?מולש

 .הבחרה ילב/םע הנכותו עדי .20 קלו 4
 רזע תונכות + הנוכמ תפשב םיקחשמ
 03-946569 ןהכ ןודוד .תוידומילו

 תירבעב הנכות תורשפאמה תוינכות 4
 64 דודומוקל ( 1525 קלו םע) הספדהו
 וא ב"א תריצי תרשפאמה תינכות 4%10)
 4915) הספדהו הגצהל תורשפא ,הקיפארג
 61397 ,א"ת ,59794 .ד.ת ונארספ לנד

 .םורטקפסל םינווגמו םיבר םיקחשמ 4
 .םסנלהב דחא םיקחשמ 5 לכ .קחשמה 5
 04-709088 בבוח סכלא

 םיתנכותמה םינובשחמה תרדסל תוינכות 4
 תוינכות יתושרב .ויסק לש .סקיא.ףא
 .דועו םיקחשמ ,תויקסע ,תויעדמ
 ץנימ ןורי .הנמזה יפל תוינכות
06--( 

 םדוקה לכ .קיול םיקחרמ םיקחשמ 4
 03-417724 בונומיס קרב .הכוז

 ,תונכת תופש ,םילילמת דבעמ ,יראסא 4
 03-852765 השמ .םינוטילקת לע םיקחשמ

 םיקחשמ לש םוצע רחבמ םורסקפס ילעבל 4
 לבא .*ק48/*ק16 תוינכותו
 .(ברע) 1

 .י'בועחמ

 .לקש 1000 תטלק לע םיקחשמ 5 םורסקפס
 05-3214358 קיציא

 הלועמ םיקחשמ תנכות יתושרב

 ןת?א .םורסקפסל תוינכות 60 םע הפשו

 03-414977 םיסוי

 ,םישלופה :ןוגכ 1 קלרואל םיקחשמ
 ןמצלוה "נד .ק'ג קלב ,טמחש

7" 

 ;הנוכמ תפשב תולועמ םיקחשמ תונכות
 .ןוגארדל רולצלו ,תירבעל הנכות

 םינוטילקת ןנוכ תונקל ןיינועמ ןכ

 053-88202 רקילופ לש .שמושמ

 הלועמ הקתעה תינכות -חק !לפאל
 הרגיש ;5.0 תימסקול :הריהמו

 .ןמקאפ ;לאמשל ןימימ הביתכל
 תאז דבלמ .תוניינעמ תונכות -ןת
 .רק?ל אל םורכונומ גצמב ןיינועמ

 .א'ת ,13185 .ד.ת ,ילוש

 רתויב םילועמהמ םיקחשמו הנכות
 .ךרע הווש תרומת *64 רודומוקל

 052-83277 ליג ,052-85440 יש

 .הריכמ/הפלחה .הנכות ,םורטקפסל

 05-755095 ןדור באוי

 עדימו הנכות ףילחהל ןיינועמ
 הנידמ ןתיא .20 קיול תמדקתמ המרב
 80750 ,דרע ,97 .ד.ת

 קופה תמישר תא ףילחהל/תונקל ןיינועמ
 .םיקחשמ תרומת זזמ לפא לש קיפהו
 03-712162 בנע ןריל

 ?תושרב .64 רודומוקל תוינכות
 לסו* .תירבעב םג תובר תוינכות
 051-3235340 ינולא

 וא 800 *?ראטאל תוטסק ?תש רכומ
 .םורטקפסל תולנכות ןכו ,תושדח 0

 03-2308354 איג

 עדימ ,תויללכ תולנכותו םיקחשמ
 ולכמ/הפלחהל םורטקפס לע םירפסו

 .הפיח ,50 ילארזיד ,ןיילק זרא
1 

 .תומר 3 לעב קחשמ ןמפמ'ג :הריכמל
 רודומוקל תממהמ הקיסומו םיקחשמ 2
 ץוב?ק ,ןמרבל?ס חתפל .%20 .4
 12230 ןוילע לילג .ג.ד ,דלאס רפכ

 /הפלחהל םורטקפסל םלקחשמ 150 יתושרב
 ,28 ןלוגה תמר ,פור ?נור .הריכמ
 02-811455 .םילטורל

 הנוכמ תפש) תוינכות ,עדלמ :הפלחהל
 .20 קיול תמדקתמ המרב (ל"וחמ
 77200 דודשא ,24/5 םתורה ,ןמרפ ימר

 רויצו ת?רבעב הביתכל תוינכות
 .ןוגארדל רלבמסאב תמדקתמ הקיפרגב
 לכ לש םור יפ יא לע תוינכות תבירצ
 03-8530457 ,רואנ ינב .םיבשחמה יגוס

 קיתע ירבע בתכל הנכות הריכמל
 .%15 .םיירבע םישקמה .יבורקימל
 ירחא) 055-62789 ןילטשנרב תלמע
0)] 

 היזיוולט קחשמ :תונמדזהב
 טמחש תטסק + תוטסק 3 ,ןוטרסניא

 054-73242 קרב תחפשמ .תוגרד 18 םע

 רודומוקל תוינכות הינק/הריכמ/הפלחהל

 .תמדקתמ המרבו תוטלק :לע יוצר 4

 054-7035336 קרב יגח

 ,הפלחה/םילוז םיר?לחמ .??א לטל
 קלסייבב םינוטילקת/תוטלק לע ם?קחשמ
 עצבמ ,יקסבונולפק קילו* .תכחרומ

 052-447876 ,44221 ס"כ 10/31 ןתנוי

 תונכות .הינק/הריכמ/הפלחהל ,ןוגארד 4

 .063-65518 ריפוא .עדימו

 ,?לא.?טל תוינכות רוכמל םיניינועמ 4(

 ,02-524837 א?ג .םוצע ןווגמ

 02-412083 דדוע ,02-414473 יבא

 ,קיסייב ןומייס תנכות ,הפלחה/הריכמל <
 לחש .!!!רודומוקב תודוקפ תשלשמה
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 םיקחשמ 15 הריכמ/הפלחהל ,םורטקפס <
 שדק עצבמ ,ישאק ףסא .%30 תטלקב

 053-997090 ,צ"לשאר ,7

 הנכות תוליכח ףילחהל ןיינועמ 4
 תונכות תרומת ?ם-יב-יבל תושידח
 לאתכש לינד .ע"ש וא עדימ ,תורחא

1 

 ,םורטקפסל םישירח םיקחשמ יתושרב 4
 ,7 ןיעידומ ,ליג .הפלחה/הריכמל

 052-5575387 .46762 הל?לצרה

 .םורסקפסל תונכות רוכמל/ףילחהל 4

 02-811116 הכרב ?מולש

 יבשחמ יגוס לכל הנכות הריכמל 4
 04-2857892 ביבר ינר .םייתיבה פרש

 לללוחמ ,םילילמת ידבעמ :לפאל .|
 ,וגול ,ןרטרופ ,לאקספ ,סםימושיי

 ,תיגולורטסא הנכות ,רלייפמוק ,לובוק

 תויפרג תונכות ,םיקחשמ ,רוביד
 ,ץפוקורפ ןנור .תודומע 0 הקתעהו

 063-24727 .38243 הרדח ,62 קילאיב

 .תבחרומ קיסייבב .ללא.יטל םיקחשמ 4
 02-524837 איג ,02-4120835  רדוע

 תבשב אל ,םיירהצ)

 קיסייבב תוינכות ,הפלחה/הריכמל 4

 למאכמ .32 ןוגארדל הנוכמ תפשבו
 ,51325 ב"ב 29 ןדריה .ןונור

7-07 

 .20 קיו לע עדימו םיקחשמ ,הפלחהל 4

 03-721566 ןוסנגרוי תימע

 תוינכות רחבמ 64 רודומוק ילעבל 4
 057-37685 ןורוד .םיגוסה לכמ בחר

 רלבמסא תפש לש השדח תינסחמ ,20 קיול 4
 חק ףסונכו .שומלשב הרזעו הכרדה +
 .בשחמל תלרבעו תנווגמו הבר הנכות
 05-843188 ביני

 לקש 1000 ילא וחלש .ילא.יס ילעבל <
 אלל תוינכות 20 םע תטלק הרומתבו

 6 ןוספלוו ,יאדוהל איגש .הכחרה
 (ברעב) 03-9044866 ,1 ,ת'יפ

 ןנח לגס .םורטקפסל תונכות הריכמל 4
3 

 תושווד ,תוטלק 3 םע יראסא קחשמ 4
 רהז .הריכמל יוגיה תוטומו
2 

 .םורטקפסל םיקחשמ 40 יתושרב 4
 ירוא .תורפס רשפא .הריכמ/הפלחהל
 ,12441 ,הינחנ ,5 רנרב ,ץישפיל

7-22" 

 ץוביק ,ןהכ יאחוי ,400 יראסא רישכמ 4
 30044 ,ןרוא תיב

 6 * פייט ללוכ ,בוט בצמב 20 קיו 4
 רומילל תוטלק * תוינסחמ 3 + םירפס

 דיאמ .יוגיה טומ + *'ק 16 + קיסייב

 067-7135859 | ,רומרמ

 בחרנ יפקה רויצ ,ןווגמו בחר ,רישע 4

 ,'קַא לש ןור תבחרה ללוכ 20 קלו-ל

 הבר הנכותו הדישע תורפס ,תספדמל םאתמ

 03-474481 ,דרהרא ןר .תנווגמו

 * 'ק520 ןנוכ * טסק בשחמ - בכרומ -|
 גצמ * תירבע * תיפארג ןוספא תספדמ
 .תוינכות + הורפס + ההובג היצולוזרב

 03-428651 ,בקע*

 1 ןב 20 קיו - דלונ קוניח 4 ן ללוכ סישטרוח

 17:00 ירחא 067-71506 ,ידע .פייט

 03-720137 .םיקחשמ * ןיוצמ בצמב 20 קו 4

 + תוטלק 6 + יאנש + בוט בצמב ראסא 4
 ,הפי ןודוד .יוגיה תוטומ יגוס לנש |
7 

 + םיקחשמ 8 + חוכ קפס + 64 רודומוק 4
 לקלמ .דחוימ פליט + הכרדה ירפס
2 

 :תוטסק .'ק16 ןורכיז ללוכ ?%81 רלקניס 4
 רוזחמ ,חריה לע התיחנ ,המחלמ קחשמ

 03-971641 ,םחש םרס .דועו יגולוטב

 הפלחה וא הריכמל - תחורשפאה ץרא 4
 ,'ק64 ללוכ 2 רוספורפ ורקלמ רחא כשחמב
 03-412444 המלט .תובר תונכותו םירחבא

 ,הקיפארג תכחרה + 'ק3 + פלט + 20 קח 4

 קיו תורבוח + תוטלקו תוינסחמ לע םיקחשמ

 05-888048 דודו .תורפסו גנויטויפמוק

 תרוקפל ,%8 ס"ע ק'צ י/הלש - ךמהל הלש 4

 לבקתו ,הרדח 9/5 ראפ ,הירוס ךיט רמ

 לוכה 0 רודומוק -5 תכחרומ קיסייכ תטלק
 רוק ,םינססות ,הקיפא רגל תורוקפ 9

 .תואמגודו םירבסה + רועו ןורכז יופימ

 יק18 םורטקפס ריילקניס < | 100-כ תפסוחב
 ;יבוהה ןוגכ הנוכמ תפשב תולועמ תונכוה |

 03-7543580 ,הירא .'תרופ ,לקספ

 *+ תונכוחו גסה תרבוח ,שדח יתיב בשחממ <

 ,דלנ ןולייא ,.ייא.יט קחשמ חוטסק

77 

 וחאל 64 דודומוק -...ו תהועש 20 4
 ט ללוכ !רבלב הדוכע הועש

 לאיחי ץיבוסוג .םיקחטמו הנכות

0 

 תוטסקו םיינ

 א-ה ננו



 צ"ההא 02-861768 ,דלוג0י?פ הירא

 .ברעבו

 בצמב 20 קיו !האיצמ - תואלצמה קוש -

 ,דחוימ פייט ,יוגיה טומ :?לוכ ,שדז
 וומיל תוטלק 2 + םיקחשמ תו

 .קיסייבל םילועמ םירפס 3 + ק 2
 052-25074 ?קצילב יסוי

 תורבוחו תוינכות ללוכ 'ק16 םורטקפס 4
 053-249098 ?קימ .הלועמ בצמ

 3פקה דויצ תרווכ :הריכמל .ייא.יט 4
 תדיחי ,ןורכיז תבחרהו ןנוכ :תללוכ
 קחשמלו דומילל םינוש םילודומ ,רוביד

 א"כ שוכרל ןתינ .רלבמסא תכרעמ +

 .ברעב 05-891602 רורד .דרפנב

 :ללוכ .בוט בצמב גצמ + 80 ?דנט 4
 ,קיסייב דומיל ,םיקחשמל הנכות תוטלק
 תדלקמ .ההובג תילגנאו הקיטמתמ דומיל

 איג .(בשחמב) תירנע ללוכ ,הלועמ

 03-230834 ןפג

 ,ןומיס ,קיסייב :ללוכ 64 רודומוק 4
 ל/ש 12" היזיוולט ,פייט ,רלבמסא

 .דרפנב שוכרל ןתינ .תורפסו

6-- 

 םירובית ללוכ 'ק1 לא8] ריילקניס 4
 - תונכות תטלק + הכרדה רפס + פייטל
 ץוח) 054-230098 ןמקלס ריא* .0

 ( תכשמ

 5 * לפא םאות 11 רוספורפ ורקימ 4
 + חוכ קפס + יוגיה טומ +  תוטלק
 רורד לייא .%4500 .םיפסונ םירוביח

1-0 

 לננוכ 2 + מבי תדלקמ + *ק 64  רניוו 4
 סרדרב תספדמ + תלנז גצמ + םינוטילקת
 שדח .תנווגמ הנכות + רוט 80 סיטרכ +

 .םא .יפ.יס + לפא םאות .תוירחא ללוכ
 (תיב) 03-632485 (הדובע) לסול

03- 9 

 2 + תוטלק 5 + הריכמל שדח יראטא 4
 תידי + הוכ קפס + תודלקמ 2 + לדפ
 .64 רודומוקל םיקחשמו הנכות ,םלרפסו
 11:50 ןיב תבש ,1 סקופ ינד

- 10:30 

 רפס + קפס + שדח 'ק |%*81 ריילקניס 4

 (ברע) 03-858540 *ול השמ .%85 כ"הס

 + תורפס + דחוימ פילט + 4 רודומוק 4

 7%9-03% 252 ללב .0

 + רוטלודומ לאנש 99/4 .ייא.יט 4 + .

 .םיקחשמו הנכות + םירפס + תוירחא

 03-730858 דהוא .0

 תוטומ 2 + ןיוצמ בצמב 32 ןוגאררד 4

 הנוכמ תפשב תוינכות תורשע + יוגיה
 לע םירפסו םירבסה ונתני .קיסייבבו

 04- 583071 ןנור .כשחמה

 תטסק + קליסייב רפס + 2002 טקוידא 4
 לרומ לגס .%100 .קחשמ תטסק + קיסייב

 (16:00 לרחא)),) 1

 קפס ,היזיוולטל םאתמ + 99/ ,ייא.יס 4

 ,יוגיה תוטומ ,פייטל לבכ ,םירפס

 .םיקחשמ דועו ללחל השילפה ,תינסחמ

 03-877006 ןורל

 100 + םירפס 3 + פייט םע 20 קיו 4

 קיסייב דומילל תוטלק + תו"נכות
 יקצילב יסוי .יוגיה טומ + רלבמסאו
4 

 4 + לוגיה טומ + 11 רוספורפ ורקימ 4

 ןור* .%450 .תטלק לע םיקחשמ
22 

 54 םע הלועמ בצמב ?גועבצ יני'ג4
 .יוגלה תוטומ + םירפס 3-ו תוטלק
 04-6605344 םלקלא באול

 פילטל רוביח + שדח 99/א .ייא.יס 4
 'קוא םורסקפסב הפלחה תורשפא .רפס +
 05-25174 ץובובא יבא .רפס + שדח

 ' חוכ קפס + הלועמ בצמב םורטקפס 4
 רפס + תוטלק 3 + 'ק16 ןורכיז תפסוח

 067-21721 ינומיס זרא .4120 .קיסייב

 תוינסחמ יתש .תורפסו קיסילר דומיל
 052-77067 לשל .הנכותו םיקחשמ

 פייטל לפכ ללוכ ,הלועמ בצמב ,טקניל 4
 .גניטויפמוק סקניל רפסהו תוינכות 0
 051-81510 ןרומ ליג

 .תטלקה לע קיסליב ןומייס + םיקחשמ 2

 א. האש ואח שא האו חאמ אאא פסת שאו

 כמה הא סיוט לע זירו רורב רי"בתכב בתכיקל דוובייח ךיזתוערוה לב

 יוקמ תוערוה םילבקמ ונא. .םילמה םישולשב ללכיהל םיבויח ךנונליט

 רוזעל ונל רואע אנא תועדומה וכותל תוירחאב תאשונ הניאג והשלל רעומב יהָשלב

 תבחרומ קיסייב ,ןנוכ ,'8 .ייא.יט 4

 ,םיקחשמ ,יוגיה תוטומ .תירוביד

 לחימע .פייטל םאתמ ,םירפס ,תונכות

 053-443655 ,62917 ,א-ת 43 ילבב ,ןרוא

 + תבחרומ קיסייב תינסחמ +  ,?לא.יס 4
 לבכ + קחשמ תלנסחמ + יוגיה תוטומ
 .הכרדה רפס + תולנכות 10 + םילטל
 03-9231097 ןגכ לאכימ

 תונכות תורשע םע 'ק ]6 םורטקפס 4
 תטלק ,הכרדה ירפס ,הנוכמ תפשב רקעב

 קיסלב ,יוגיה טומ * 'ק16 פייט + 20 קלו 4

 /הפלחהל תונכותה .חתמ קפסו הרכסה
 052-53154 .דוחל הריכמ

 ,תורפס ןעטמ םע בוט בצמב .ייא.יס 4

 03-778205 בל לט .םירבסהו רטסמ קו'ג

 + לוגלה תוטומ + תוירחא + .ייא.יס 4

 .םירפס + פילטל לפכ + קחשמ תוטלק 2

 05-849405 ןמרקב

 רובלח + םלקחשמ + ןלוצמ בצמב .א.יט
 תורבוחו םירפס + רזילסיתניס + לוקמשרל
 ( ברעב) 04-539521 .האיצמ ריחמב

 באש ךומנ ריחמב רפס םע ד"לקניס 4
 067-9859512 ןליא רב

 רפס + תונכות 12 + 1 קירוא בשחמ -

 053-759149 ויז .םיקחשמ ירפס + קיסילב

 טור לשי .תופסות םע 11 רוספורפ ורקלמ 4

 051-30502 .78493 ,ןולקשא ,25/3 םילשורל *רש

 ךסמ .ה?לגנאמ ישיא אובי -פראש 4

 ,קיסייב :תופש .'ק48 םייונב פייטו
 250 .רלבמסאו 'טרופ ,לאקספ ,ןרטרופ
 לנור .4850 .2-80 :מ"עי .תונכות
 (ברעב) 04-257892 ביבר

 + דחולמ רודומוק פייט + 20 קיו 4
 + תיתורפט הנכות + יוגיה טומ
 04-482624 .תוטלק ג"ע הנכות

 + פילטל רוביח לבכ + .ייא.יס 4
 םישורדה טירוביחה לכ + קחשמו דומיל
 + לגרורכ תינסחמ + דומיל תטלק +
 04-978728 רקש דורמנ .יוגיה תוטומ

 תוטומ + קפס + לראסא היזיוולט קחשמ 4
 05-858540 יול השמ .%85 .תוטלק 3 +
 (ברעב)

 םיקשוחו םיניינועמ

 32 ןוגארד לש םיקופה תמישרב ןיינועמ <
 בקע* .רלבמסאב םיקחשמ 5 ןתא

3 

 לעור .םורטקפסל ןפוצ חוציפל הטסקב ץפח 4
7-00 

 תפש דומלל ץלנועמ הטילק רלהמ 16 ןב 4
 ,ימלשורל םרול .םורטקפס לש הנוכמ
 ! םללתעבג רוזא ) 9

 לש תירבעל הבסהה תטנכותב קשוח 4
 .תטלק לבג לע לוצר ,32 ןוגארד
 . תעבו צ"ההא ,03-863978 , יבאז ןנור

 .םורטקפסה לש קופה תמישר תא שקבמ 4

 חחח האש ואש האש האח האח האש האש האש האש האש ₪
 אש הממ האמ

 | רא/\ (רוקימ ללוכ) הואלמה ךלבותכ ךמש .הבר תוריהבב תצבשמל דחאא הלימ - ספרה וא - בותכ .ברימל םילמ 30 רע לי

 הערוה תסמדהל בורעל הלוכי הניא תכרעמה :שרח סינוטב שמתשת יכ"סא"זאלא ךתעדוה ל רוזחל לכונ אל בלב םייטרמ םואר

 הרצב יויצו הטטעמב ספוטה תא חלש :הכוא םדוסה לכ סיסב ל) הנמסרונת תוערומה .רורבו האג רי"בתכב רל

 03-478163 ?רדוד .הכחרה ילב פליטל תוטלק 03-4764499 ץיברוה ןרע
 ( צ"החא)

 יוצר ,יבורקימ ילעב םע רשקב ןיינועמ 4

 תלמע ,קיסייבו לאקספב ערי ילעב
 77410 ,רוושא ,45 םלגומלא ,ןייסשנורב

 וא 'ק48 םורסקפסל הכחרה תונקל הצור 4

 תורחא + שמושמ/שדח *ק48 םורטקפס
 03-230834 איג .בוט בצמבו

 תפלחהל טסק ילעב םע רשקב ןיינועמ +
 זומת לילא .תונכותו תוולער ,תוע יר
 אשונב הקסעה תורשפתא 8
 .םינענה ץבמ םיבוטלו םינלינועמל

 :רפס תונקל ןיינועמ <
 50 תש האמ ייססמ,8 זא הפ
 02-819997 דוד .סקלנש לע םירפסו

 לולה רפוע ,םדומ סע טיבשחמ בבוח שורד 4
3--. 

 ןב .רענ ,קיסלבב םלטרפ םמירועלש ןהונ 4

 .04-254672 ,לאירא ליגה .הפיח רוזא ,5 600א לראטאל קופה תמלשרב ןייננועמ

 1 הקיפארגב לוצר) תובותכ תוינכות ןכו

 םיקחשמ תוטסק 2 ןתא הרומתב

 ,הנומש תלרק ,275 .ד.ת לומש יסוי
1200 

 ןכ ומכ ,1ז לפאל לוגיה טומ שוכדל ןיינועמ 4%

 01-2331595 לאדשי .הנכות ףללחהל ךיינועמ

 .לפא לע םיקחשמ חתפל שקבמ רגובמ 4
 אשוב החמתממ תיעוצקמ הכרדהב ןיינועמ

 הדובעב ,052-3929%6 קחצי ,םולשת תרומת

2... 

 לש םירבח ןודעומל ףרטצהל ןילועמ 4
 /ןולוח רוזאב ןודעומ טיקהל וא .ללא לט

 תומכות בותכל הצור ןכ ומכ ,טי-תב ןורי .16"-12" היזיוולטו .ליא.לטל הנכות 4
 םע ,א.יטל תבחרומ קיסייבב קחשמ 2

 05-864078 ךןמרדללז רואלל ,רוזאהמ דלי םלאחחש ל/ש הלזל וולט תונקל ךללנרעמ 4

 לע םיליחתמל קיסליבב םירועלש ןתונ .[ ןכ ומכ .16"-12" יוצר ,םורטקפסל

 .םורטקפסל םיקחשמ ףילחהל/תונקל ןיינועמ

 282/26 קוק ברה ,ןמרחלק סטרמ

 דודשא

 ןרע .טורטקפסו ינועבצה יני'גה
7 

 תיגוניב ההמרב ךודרעומ חותפל ןילנועמ 94

 05- 728401 .20 קלו ילעבל ביבש ןר ./פה ?ראסאל קחשמ תלרלב 4

 תפש תרימלל 20 קיו ילעב םע רשק <. 7-55

 .ערימו םיקחשמ תפלחהל ןכו ,הנוכמה לש ךסמ תכחרה תונקל ץינועמ
 .הנוכמ תפשב םלקחשמ לתושרב 4 04-332236 אלג .20- קלול 800

 ל ללבמסאל קוקז ,ינועישוה ,ףוחד
 יט.יב.יב ילעב םע רשקב ןיינועמ . 03-5346072 ןללא | ללא לטל

 הלבוט ל פס כו חפלחהל לבורקלמ ללעב םע רשקב ץינועמ <4

 .ברעב .052-21059 ,גרבנזור קיסלייבב הנכותו ערלמ תפלחהל

 ןודעומ התפנ ,א-600 יראטא ילעבל 4 תלמע .דודשא רוסאמ יוצר ,לאקספבו
 ץינועמה לכ .16 ליג דע םירענל ,דודשא ,45/2 םיגומלא ,ךץיטשנורב
 םלישיא םלטרפ ףורצב בותכ ,ףרטצהל 00

 .הנומש םירק -,275 .ר.ה לומש יססל
 לוצר 20 קיול םיקחשמב ןיינועמ דואמ 4

 תורפס לש הפלחה/היינקב ןילנועמ 4
 64 רודומוקל תוכותכ תוינכות תיעוצקמ
 61010 ,א"ת ,12011 ד"ת המלש

 50 וב שי .%8 | .לא,יטל תולנכות רפס 4

 055-62789 ןייטשנורב :חלמע .תוינכות

 וא %11 .99/4א .א.יטל תוינכות רפס 4
 053-491915 םשל ןרע .הפלחה

 המרב ןוינכטב םיבשחמ דמל ,14 ןב 4
 תפשב םייטרפ םירדועיש ןהתונ ,תמדקתמ

 .יתיבה קושב םיבשחמה יגוס לכ לע קיסייב
 04-7325908 ררוע

 הפלחהל םורסקפס ילעב טע רשקב ןינועמ 4
 לגיפש זרא .ערימו הנכומ לש הריכמ
 ו-7

 לרגט ישמתשמ לש ?צרא ללכ ןודעומ חתפנ 4
 סכלאל ונפי סיניינועמה .וימודו 0
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 ורשקתה !הפיח רוחאב לבורקלמ ילעב 4

 .ערימ תפלחהל העובק תונגראתה ךרוצל
 31034 הפלה ,3055 2ה.ת ,בכוכ יבצ

 תפש . לראטא ישמתשמ ןודעומ םלמלקמ 4
 הנכות תמישר ,ךלש 'לטה 'סמ ךתבותכ תא

 275 ר"ת .ש ?טוי לא ךווהשרבש תוטסק וא
 .הגופ לכל תחטבומ הבושת .10200 שי'ק

 ןוגארו ילעב טע רשק רוציל ןיינועמ 8

 דמלמ ןליא .הגכותו עדי תפלההל

2-0 

 ירועיש ןתונ םיבשחמב בהארנ ערי לעב 4

 ( 0-לב-לב וכ לפא לע שגר) |םילועמ קיסייב
 ,לרב חלב רגנוא בלנא .אבס רפכ רוזא
5,. 02-2518522 

 הלעמו 14 תו/לגב סע בתכתהל ה ביינועמ 4
 תופלת ,38 תורודה ארוק סקלא חיתג

 93393 טילשורל

 םכמע רשקב ןינועמ א2-700 פראש ילעב 4

 54407 הפיח ,10 הגונ ,ןמטטוג דרור

 ו
הנממממממ-

 ה

 \סישמתשמ דוגיא ססוה
 ורבה תובדנתהב ,חוור תונווכ אלל .םקוה םלישיא

 ט רוגיא

 טמאותו פא * תיביס |60 ידבעמו מבי :ןנעה תוצובק . רוצללהו

 .קאש טדאר * | רךיילקניס א :ק/% פ"המ

 הרדדדח עמל םקוהש דוגיאל ףרטצה
 - רה ררררררר---כאה

 ( המקהב ) םיישיא םיבשחמב םישמתשמה דוגיא לא

 תידוקי תורדש

 הרובעה ןורפל ןוכמה םתוטחבו

 רודומוק 8 יראטא א

 א ₪ ₪ ---



 ורקימה י

 "תב תדקמתמה תיקלח הב

 שגרוה םלוא קיסייבה לש רחא וא הז םוח
 תובחרה חיטבמה ללוכ ןורתפ לש ונורסחב
 תירבעב תונכתו ,אסיג דחמ ,םימוחתה לכב
 אסיג ךדיאמ

 "מחוהש הדוקנל הגוע וז א וואו 4
 רצומ הווהמו (ןווגמו רישע בחרומ קיסי

 לבקתמ דחיב .64 רודומוק תא םיל
 קיסייב תודוקפ 18/\"מ הלעמל ליכמ

 ,ההובג הקיפארג םע תונכת תורשפאמ רשא
 םילילצ תעמשה תואיגש יופינ ינבמ תונכת
 תודוקפה ללש לכ תא ראתל לכוא אל ...ךועו
 אלמה טוריפה תא ;"ינושלה רצוא''ל תופסונה
 (וגצראב ןנערמ שודיח) תירבעב רפסב ואצמת
 ,הגכותה תא הוולמה

 לש םיטלובה ויתונורתימ דחא יכ ןייצא
 רעומ .ילארשיה להקל ותמאתה אוה 5 4
 ןימימ הביתכ ללוכ אלמ ןפואב הז הנכות
 תירבעה .ןימיל תורשוימ תוספדהו לאמשל
 לשכ יטרדנטס ןפואב םידילקה לע תרדוסמ
 םידילק"תוקבדמ תופרוצמ) הביתכ תגוכמ
 *ואמ איה ןורכיזב םלוא (תירבעב תויתואל
 רשפאמה רבד (ב-א רדס) 456:1ו רדסב תנגר
 םע הנוכנ תרושקתו תירבעב תוזורחמ ןוימ
 ,המודכו תוספדמ

 לש ףסוא הליכמ היינשה תודוקפה תצובק
 \/'10 ומכ תודוקפ .תנכתמה תרזעל תודוקפ
 וא אווו!:א ,(תורושה לש יטמוטוא רופסמ)
 ללוכ ,תינכותה תורוש לש שדחמ רופסמ)
 יא( ,(...סאא 6010 הציפק תודוקפ ןוכדע
 -יחל) ואט ,(ךסמה לע 1.191*ה לש ףודפדל)
 וליא תודוקפ .תובר דועו (תינכותב יוטיב שופ
 הביהלמו הלקל תוגכתה תדובע תא תושוע
 ,םדקתמהו ליחתמה ןתינכותל

 רסחה תא המילשמ תרחא תודוקפ תצובק
 ,רודומוקה לש רתויב תושלחה תודוקנה תחאב
 זומוקה ילעבמ ענמנ התע דע .ההובג הקיפרג
 תרזעב .בשחמב יפרג תונכתבש גונעתה רוד
 לחה ,תונוש תויפרג תודוקפ 20*מ הלעמל
 תוחשק ,םינבלמ ,םיווק ,םילגעמ טוטרסב
 ומכ) תנכותמ רויצב הלכו ,םתעיבצו םיסוידר
 תילגנאב יפרג ךסמ לע הביתכו ,0

 נט | 164 תמצועמ רכינ קלח יתעד
 מ תונכתב תוקסועה תודוקפה תצובקב
 הדוקנ)
 (תובג תמרהל

 דלול עוציבל) ןטטוי ויו 1 אדוה וצו

 עוציבל) ויו(" 00:41 וא (תונתומ תוא

 א וא ,(םייאמצע םינתשמ םע תורודצורפ

 לאקסאפ ומכ תופש לש המרבו תובכרומ

 ב"ויכו ,] לאזיפ

 רפסמ תומייק ליעל רומאה לכ תורמל

 לזוג הנכותה .ןנייצל יוארה ןימש תושלוח

 שמתשמה תושרל םיראשנו ןורכוהמ 'ק | כ

 ןיידע יהוז םלוא .םיישפוח םירתונ 'ק גוו"כ

 תונכתהש דוע המ ,הרטמ לכל תקפסמ תומכ

 ורכשב ודספה אציו רתוי הכרה ליעי השענ

 הטלקהל תודוה ,עיתפמ ןפואב םלוא םינו

 ןנוכ לשכ תוריהמ יהוז) !!!דבלב תוינש 0
 ות ןעטת המוד ףקיהב הליגר הנכות .ןוטילקת
 (תוקד 15*כ

 הדיחפמ שממ תושדחה תודוקפה תומכ
 (תושדח תויתימא תודוקפ |000"מ הלעמל)
 ןיגב ונייצאש תירבעב רפסה תרזעב םלוא

 ,רצק ןמז ךותו הילע טלתשהל ןתינ ,תונמ

 לע הלאל תומאות תודוקפה ןמ תובר

 קיסייב לע רומשל ידכ תאזו ,קיסייב ןומייסה

 וגל תטבומש המ) בחרה םלועב לבוקמל סאות

 או אושו < סאו זזא6 1 81ןיוגמב

 (רוז

 ליבומה וקה

 לש םימדוק תונוילג לע רבוע ינא ,ילגרהבכ

 אל רשא רמוח יקלח שופיחב ישיא בשחמ

 וילגב ,ךכ ןכא םא .525 יווש לע שולח לבקמ
 ינא רשא תיגכת העיפוה 51 דומע 10 'סמ

 תניינעמ) .תויתוא לש םינוש םילדגב תירבעו
 ךותב בתכ "ןולח' תותפל תורשפאה דחוימב
 יתיארש יפכ ,6%%1 הדוקפה תרזעב יפרג ךסמ
 ןתינ (64-המ המכ יפ םירקי םיבשחמב םויה דע
 דעש םירויצו םיקחשמ םתוא תולקב עצבל
 םיקחשמ וא תואמגודב קר תוארל וניכז התע
 .םיאבוימ

 תורשפאמה תודוקפ תועיפומ ךשמהב
 ,תוזורחמ לופכיש) תוזורחמב חונו לק לופיט
 *ילש :('דכו תזורחמב תזורחמ תסנכה ,שופיח
 4"ל ךסמה לוגלג) תודוקפ ןווגמב ךסמב הט
 טמיתמ תודוקפ :(...תספדמל הקתעה ,םינוויב

8 
 [ה ו-0. וו

 .םדקהב הו אשונב לפטל םכשקבא .יש

 םא יתטבלתה בר ןמז רבכ ,רחא אשונב

 בשתמ יפלכ יתוששח תא םכילא ריבעהל

 יבתכמ ועיפוה םינורחאה תונוילגב .ישיא

 לזלוזמ סחיל וכז םהו יתמכסה םתיאש תרוקיב

 "עהש הבוגתל סחייתמ ינאדחוימב .תצקמב

 יחכוגה ןוילגב רמות ליג לש ובתכמל םתקנ

 םכתיסחייתה לע ןגמ אוה רשאכ ,(12 'סמ)

 תוחידבה תא יתאצמ ינא ףא .רחא בתכמל

 זמב אל דלפטסוא סהרבא ארוקל םכתבושתב

 הבורק םתשמתשה הב רובידה תמיגו ,םוק

 .תואשנתהל | -

 םורגת םישדח םינתינכות רובע ילואו

 גו .ו:אוט . \טש]י ומכ תודוקפ תרזעב

 תוינכות עצבל ןתינ (תויועט תדיכלל) אאא

 -טילקתו תוטלק יבג לע תקוושמ הגכותה

 ךות פייטה ןמ < ₪ 164 ןעטנ ,תדחוימ תילטיגיד

 "יהמה תואמגודהו םיטרופמה וירבסה ,ובוציע

 .ןעצבל רשפא היה אל רבעבש תוינכות עצבלו

 "ומוק תרבח לש אבה בשחמב ינקתה קיסייבכ

 ,הזכ שופיח ידכ ךות .הנושאר האירקב יתטלק

 ןוילג לש 69 דומעב הנטנטק הקספ לע יגיע ולע

 תיגכת םסרפמ רשא דחא לכש עידומה ,9 'סִמ

 שולת יתלביק סרט ךא ,ישישה שוחה יתבתכ

 י0שי'בועחמ

 ע

 הטיסרבינואב סרוקה לע

 (בשחמה תרכהלו תונכתל

 ילש יונמה תא שדחל םאב טבלתמ ינא

 ליבומה וקב וכישמת םאו ,ישיא בשחמל

 קיפסא אלש יוכיסה בר ,יוניש אלל םכלש

 בושח רתוי דועו - םכיפד לע בתכמ תוארל

 םכתבוגת תא
 דוד דקוטה איוו

 --ןנ םענ

 ולת"אשונ <

 .בוכיעה לע

 וניתובושתב תמעטש) תואשנתהה תמינל

 ,בגא .תלבקתמ ךתרעה :(רמותלו דלפטסואל

 הבוגתכ - וגל חלש ומצע דלפטסוא ארוקה

 יבוש החידב וכו רזוח בתכמ - וניתוחידבל

 אל םא :ןכוסמ רבד הז רומוה ללככ ךא .תינב

 .תצמחה ,תעלק +

 .תויעבה תייעב :הנכותה תריקס ןיינעל

 רשא םיילארשיה םישמתשמה רגאמ ןבומכ

 תיוויטקייכוא רוקסל (םיניינועמו) םילגוסמ

 םישנאו ,רתויב םצמוצמ אוה הנכומ הנכות

 הז ליהבמ םוצמצ תאפמ םיקוסע הלא

 םהיתוחוקלל (הנקתהו חותיפב וא) ץועייב

 םהמ םועז קלחל קר :הנשמ"תייעב .םייטרפה

 בותכל ידכ םישורדה םייאנותיעה םירושיכה

 רשא ,ישיא בשחמ ומכ ןיזגמב תקתרמ הבחכ

 שממ םינעוצקמ םגיא ויארוקמ ןוגה קלח

 אלא תויעבב ןינועמ רניא יאדו ,יונמכ

 תא ךרובע ונרתפ אל הז בלשב .תונורתפב

 תא (בוש) םיעיבמ ונאו הנכותה תריקס תייעב

 "קה דיתעב ךקפסל לדתשנ .הנכה ונתולצנתה

 ,רתויב בור

 ףוטח ןויע :יסדיפו שוטניקמ אשונל

 םילצנתמ ונאו ,לפוט "יט

 הינטירב ,ב"הראב תאצויה המוד תונותיעב -0[/][|-|[|00/00007777--

 םוחתב תורכח עברא*שולש יכ ךדמלי תפרעו
 םוחתב תורבח שמח"עברא דועו ,הרמוחה
 יהוז .יוסיכהו רוקיסה כרימל תוכוז הנכותה

 םיגרצי רפסמ םהל ולטנ הכש הייגשה הגש,
 יכ התע רככ תעדל יאדכו ,קושב יראה קלח תא

 דוע םוצע בצקב ילוא - ךישמת תאז המגמ |
 תוינוכמל ןיזגמ חתפ .בורקה דיתעכ - רתוי
 םישדקומ ונממ 75% יכ הארתו (ב"הראב)
 מבי ,רמולכ .רלזיירק וא דרופ ,טלורבַשל
 ילוא ,תועבוקו תובושח תורכח עגרכ ןה לפאו

 וז "המזוג'"'ש אוה יעבט ךאו ,םזגומ חרואב

 ןיזגמב תפקתשמ
 7 וכיראתש קיוו סנזיב ןויליגכ ,המגודל

 (םיבשחמ ןועובש וניא הז ןועובשו) יאמכ
 ןהמ ,םיבשחמ ןאשונש תובתכ שמח תואכומ

 :וכיכו היתומגמ ,מבי תרבחב תוקסוע עברא
 .היש

 אלל :"םיארוקה בור"יל רשאב ,ףוסכלו

 "תה ירושיכ תא רפשל םישקכמ םיכר ,קפס
 וגא .םיארוקה בור םה ןיא ךא .םהלש תונכ

 תוינכות רתוי םיצור הלא :התוינוגבר
 תושדחב םיניינועמ הלאו

 םיצור הלא .םייללכ םירופיסב וא םיש
 ולאו אכמס"בר ,ירופיס ,דבכו רגובמ ןזתיע

 -יטקארטניא ,לילק םיפיטח"ן
 םירסח אל ,רוציקב .ךכ

 וא ,אקווד לפאלפ תנמב םיניינועמ רשא םישנא
 "פרע החוראכ אלו ,םיחוציפו םיפיטח הברהב
 תבשוימו האלמ תית

 הקינורטקלא הב

 רתוי הבוט ילש
 קת 7 77777770

 תוינכות לש וזה העפותה יאישמ דחא ...

 יפל עובשב םוי בושיחל תינכותה איה תועורג

 הרצק ילש תינכותהש קר אל .יזעול ךיראת

 ןיאש אלא - רתוי הברה הברה הריהמו - רתוי

 הנש 400 לכ ךבלמ ,םינש לש תולבגה הל

 תחא הנש

 ]ד
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 2 וסא]-וזט7:או אט]ו:או אז

 5 ואשז טאצ אטאוו +ז אא

 אזטה+צ א

 5 א-א תוא-וואא-א+ו+ו -ץ ו

 6 ]ואז א ו-1 ואז

 (צ/)+ןא 4

 75 ]-]-ואד 7

 - ץאזא]
 ב תוורק לרב דור

 תוינוציק תוגירח
 = 80% שפ

 ןוילגה ןמל םכנותיע לש בהלנ ארוק ינא

 םירודמה לכ תא ןויעב ארוק ינא .ןושארה
 םיכורבְו בורקמ טבמ תא ןייצל ילע דחוימבו

 םכנוילגב .בשחמ"ריעזה םלועל םיאבה
 זמה תא תכיישמה אלבט המסרפתה ןורחאה
 וז הלבט יתאצמ ירעצל .םינוש םיגוסל ם'"יש
 :ןלהל םטרפאש תונוש תוביסמ העטמ
 םורטקפסו 32 ןוגארד לש םתוכייתשה 4
 בשחתהב ,יל תיארנ אל טלחהב הצובק התואל

 םיבשחמה ינש לש םהיעוציבב
 ?/''"ךשומישל םיעבצ 8" - 400 יראטא 4
 תמדקתמ קיסייב תפש" - 64 רודומוק 4
 ?''סורב

 ףיעס תא תינש שיגדהלו רוזחל ינוצרב
 תבשל םילוכי 1540 וא ןוגרד םאה ,'א
 ןתינ אלש ןבומכ ?םורטקפס םע תחא הציחמב
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 -ליגל תודעוימה ,תונכות תרדס קוושלו חתפל

 .םיעודיה םיעוצעצהמ םינהנה םידליה יא

 םינמש םיגולמת םלשת הנכותה תרבח

 .םשב שומישה תוכז תרומת ,סיירפ רשיפל
 -ונח תותשר תועצמאב ורכמיי ןמצע תונכותה

 לע וצורי תונכותה .תויקנעה םיעוצעצה תוי
 -ומוק ,יראטא תמגודכ ,םילוז םייתיב םיבשחמ

 וא רוינו'ג ,לפא לע אל םלוא ,םירחאו רוד

 .יס"יפ
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 ?היגולונכטמ דחפמ ימ
 יש א רפה ב 4%" "00 404 0007600006 5

 ,דיחפמ ההובגה היגולונכטה תומדקתה בצק
 -לש תודסומו םידדוב םישנא ,קתשמ וליפאו
 ןיתמהל וא וישכע רבכ תונקל ילע םאה"' .םימ
 תוחוקל הדירטמה הלאשה איה ''?תויוחתפתהל
 תוששח .םילודג םינוגרא לש םיניינקו םייטרפ

 טלחומ קותישל ,תובורק םיתעל ,םימרוג הלא

 .םימלש םיקסע לש
 תיקרוי-וינ תרקוח איה רגנאל תידו'ג

 רקחמ תובקעב וז המוגע הנקסמל העיגהש
 םיקוושמל הצילממ איה .הנורחאל הכרעש
 םהל הנרשפאתש ,שכר תוינכותב תוברהל
 .ןמזה םע שכרנה דויצה תא שדחלו ףילחהל

 ו

 םיניחלמל - 64 וידוטס
0 

 תובכוכ תליהתב תוכזל - םיאקיסומ לש םמולח
 ,הנחלה תנכות לש התרזעב םשגתהל יושע -
 .64 רוהומוק ילעבל תדעוימה

 הרבחה .% 39.95-ב תרכמנ 64 וידוטס
 תורחת הזירכה ,קטדנא ,הנכותה תא הציפמ
 .הנכותה יבג לע ובתכייש םיבשחמ יריש
 דע םינמוזמ יסרפב וכזיי תורחתב םיכוזה
 ללוכ ,ידובילוה ןפלואב הטלקה ןמזבו 5 0
 -הל ןיחלמל עייסיש ,דחוימ קיפמו םיאקיסומ
 .טיהלל וריש תא ךופ

 קָנ לש ינשדחה בשחמה :ןאפי

 תללכממ ,ןמיונ רוספורפ רידגה 1945 תנשב
 -וקמה ,ינורטקלאה בשחמה תא ,הינאווליסנפ
 "מתירא הדחי ,(60) הרקב תדיחי :םויה דע לב
 .טלפטלק תודיחיו ןורכיז ,(1.0) תיגול תיט

 בשחמלע ויתודבעמב חתיפ קנ ןרצנוק
 הנוש הרוטקטיכראב דבועה ,ןושאר
 ןושארה בשחמה והז .ןמוינ תרוטקטיכראמ
 .ירחסמ ןפואב קוושמה ("ינמוינ-אל''ה)

 53 איה הז בשחמלע לש ותוריהמ

 או ו
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 א

 ד

 50 יפ ההובג ,רמולכ) היינשב תוארוה ןוילימ
 .(םיינמוינ םיבשחמב תלבוקמה וזמ 100 דע

 ירבדל ,לצונמ רבכ קנ לש שדחה בשחמה

 תיפארגוטופה הרבחה לצא ,ןרצנוקה ירבוד

 .ןאפי לש תימואלה

 םינותנ םירזת לש ףארנל המגוד ;2 רויצ
 ושיחה תטישב דבועה ,ינמוינ'אל בשחמב
 םילינקמה םיב
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 גריעה  -- 408

 01 = -- הלסכה

 תנוכמ - "םינותנ ןנוכ'' לש הנבמ :3 רויצ
 .ק) תרבח החתיפש טז םינותנ םירזת
 ,תיתעבט ,הליבקמ איה דוביעה תוליעפ
 וא תינכות ינימ לש הסיפתה וכותב ןיאו
 .ןורכיז יאת

 זז ליפכמ

 ש ר'גטניא ליעפמ
 / רוטנטַאקנוק
 א תיביס ליעפמ

 "ו ףיסומ

 עבק"ףוצ רמתמ
 בתוכ
 ארוק

 ללוחמ

 תעבט קשימ
 המירז רקב

 ןורחאה עגרב

 םויכ םיעודיה "םייסקנפה םיבשחמה'...
 -תומשב םירכמנו הרֶסּויק ילעפמב םירצוימ)
 יסזיפ קג וא ,100 םגד קאש וידאר ומכ גתּומ
 םיעצעצל םיכפוה (10 םִא יטווילוא וא 8201
 ,סקנפה יבשחמ לש שדחה רודב רבודמשכ -
 -יפ ןוספַא תנוכמל .רבונאה דיריב גצוהש
 תומאות םגו ילזונשיבג 8%80 גצמ 8 סקַא
 ,'ק 32 תב תיִמור תלעפה תכרעמ םגו ,6 קא[
 לוקמשרו 'ק 184 דע 'ק 64 ןב םִאַר ןורכיז םגו
 חול תנכות לש םלש ךרעמו וכונפב תטלקריעז
 ל"'ומה .81200 תוביבסב לכהו - תטלקו
 -צומב תאז הנוכמדדייצ ,יאשחב ,טפוסורקימ
 !םור-יבורצ ראטסקלַאקו ראטסדרוו יר

 ותואב הגיצה דרוס תינאפיה הרבחה
 תטלקריעז וב םג רשא ,1511 ןוסקנפה תא דירי
 .דבלב 840 םה וגצמ ידממ ךא ,וכותב היונב
 הנכות גיצהל ידכ םור 'ק 60-ב השמתשה דרוס

 לש חולה תנכות .הלש סקנפה בשחמל תללכומ
 -לבט ,תוקיפארג ,םינותנ סיסב ליכת הנוכמה
 תומדקתמ הכירע תולוגס ,תרושקת ,תוא
 לש ונרקא לע םיריעז םיבנשא 8 וליפאו

 !!גצמה
 לש בחר ןווגימ דרוסל םגו ןוספאל םג

 ...גאדומש ימל ,יפקיה דויצ
 תספדמ התיה תולודגה תוצצפה תחא

 רשא ,(%3500) 18/68 ,ןונאק לש רזיילה
 תרבח לש השידחה התספדמב תוצרמנ הרחתת
 .אש/10 ,סקוריז

 דמה) ,ינקירמאה הרולפרטניא ןוגריא ...
 הנמזה לטיגיד תרבחל קינעה ,(זזזס םש הנוכ
 ןוילימ 75 הכרעש ,ובנייר יבשחמ 9400 תב
 לכ ורבחתי וילאש ירקיעה בשחמה .ראלוד
 ירָּפְס תויהל ךישמי ןוגריאב תורבחה תויונחה
 רפסמ ןהלו םיחרפ תויונח .1172 קאווינוי
 ,86 אוז6א0 11 תכרעמב ושמתשי םיפינס
 .ברימל םיפינס 16-ב תכמותה

 עובשה עבטש םשה אוה ''הפדונ'...
 .שדח יאבשחמ גשומל ,שידג דט יאנושלה
 ןמז "'םיזרכומ' רשא בשחמ-ירצומל הנווכה
 םיבר םירקמב .קווישל םירישכ ויהי םרטב בר
 לכוי ץמואמ ןורכיז קרו הלא םירצומ ופדנתי
 -קמה ינרופילקה גשומה .םתחכשה תא לכסל
 בדנתמ וניארוקמ ימ .שגקסא שאז :ליב
 יופצה ,יעבטה אצאצה-גשומה תא םגרתל
 ?(ץ קס 18)

 תונקהל תנווכתמ ''טפוסורקימ'' תרבח
 "וסורקימ םע (עבצב) לועפל זודניוו תנכותל
 . .קיסייב טפ

 חקית ישה תאו חכשת לא

 .הנכותו הרמוח:,םירפס

/// \ \ 

 וז \60*

 שקבל וחכשת לא
 לכ סע יש רבוש
 רפס לש השיכר
 הנכות וא סיבשחמ
 תחאב בשחמ וא
 בשחמה סלוע תויונחמ
 ףוגנזיד בלב בשחמה םלוע תונחב שדוח לכ לש ינשה''ב סויב 17:00 העשב הלרגה

 1 ,70 ?ב וע

 בשחמה סלוע תויונח לכב
 (םיבשחמו הנכות ,םירפסב)

 שדוחב 'ש 0
 'ש 50,000 ןושארה ישה

 תואבה תויונחב יש ירבוש גישהל ןתינ

 בשחמה סלוע לש
 :ביבא לתב
 ..ריבשמה דיל ,721 ףוגנזיד בל א*

 = 101 יבנלא - סוטול א

 8 הנידמה רככ - אנולע *
 21 ,יא וכרמ " לסרמ + דודשא

 10 בולוקוס - לבנע א הילצרה

 2 - 105 ןמציו א אבס -רפכ

 < ןלוג זכרמ אא **א | הננער
 . .14 ביצנה לאומש *א הינתנ
 33 ןיקשיסוא *אצ תמר

 רפס תיבו םיבשחמ .םירפס **+* סיבשחמו םיופס *+* םיופס +



 .ןוכנ אלה םוקמב םישפחמ ונא ילוא .תולודג תורבח

 אקווד שחותת תינושארה תוחתפתהה םלוא

 הברה אצמת םהב םינטק' םיקסעו תומוקמ םתואב

 .םינשדחו םימזוי

 הרבח להנמ לא םישנא ואובי וב בצמ האור ינא

 דרשמב םיאצמנה םישנא א ונא ,האר" :ול ורמאיו

 הדובעה תא עצבל ונל ןת .תונובשחב םילפטמו

 .הדובעה תא עצבנו תיבב בשנ ונא .תיזוח הרוצב

 תקלחמ תויהל ךופהנ ונאו עובק םוכס םלשת התא

 זגוסמ ונאו תדרפנ הרבח היהנ ונא .ךלש תונובשחה

 הלוע הז תעכש יפכמ רתוי לוז תאז תושעל םיל

 תושעל ולכוי םהש חוטב ינא ,תמאה ןעמל הל

 תוהזל לוכי התא ,תאז הדוקנב .רתוי לוז תאז

 "ודג םינוגראו םינטק םימזי ןיב םיליבקמ םיסרטניא

 .םידדצה ינשל תיחוור תויהל תכפוה הטישהו םיל

 ןתינ אלש חוככ ,רבע לכל העפותה תטשפתמ זאו

 .ורצעל

 יתש ריהבהל שקבמ ינא תאז הדוקנב

 דחא לכש איה הנושארה .יל תוסחוימה תואשילק

 .ךכ היהי הזש בשוח אל ינא .תיבב דובעל ליחתי

 הזב םג ,תיבב קרו ךא ודבעי םישנאש איה היינשה

 .ןימאמ יניא
 תיבב הדובעה דגנכ תינפומה תירקיעה הנעטה

 דרוסבא והז .רוצית העפותהש יתרבחה דודיבה איה

 םישנאש תיעטומה החנהה ךותמ עבונה ירוטסיה

 ואיבה רשא םילעפמה ודסונש ינפל םידדוב ויה

 םיישונאו םייתרבח םירשק .תפתושמ תוהשל םתוא

 לא ונעגהש ינפל הברה םדאה ינב ןיב םימייק ויה

 .םינושארה םילעפמה

 םהיושק תא םינח םינו םישנא ,תאז לכב םלוא

 םידמוע םהו םהלש הדונעה תומוקמל םייתובחה

 .םתוא דיספהל

 םייושע םהו םתוא דיספהל ןכא םילולע םה

 םע רשק לש רתוי ההובג המר חיוורהל תאז תמועל
 זליל רתוי בר ןמז קינעהל ולכוי םה .םתחפשמ ינב

 .םתנוכשלו םתליהקל ,םהיד
 ךלוה התא ,םויכ תכרעמה תלעופ הבש ךרדב

 לש רבדמ תויהל ךפוה ךלש םירוגמה רברפו הדובעל

 העונתה לכב תמחלג ,התיבה רזוח התא .תודידב
 תועש רשע ,יצחו עשת רבכ אצמנ התאו ךרדב
 המכ לע דרוי התא .תופייעמ גורה התא .תיבל ץוחמ

 היזיולטב תיטוידיא תינכותב הפוצו הריב יקובקב
 .רחא רבד םוש תושעל חוכ ךל ןיא

 התא תעכ .תרחאה תיווזה ןמ םירבדה תא האר
 .10"ב וא 9:30"ב ררועתמ התא ,םויה לכ תיבב דבוע
 ךשמב דבוע התא .ךבש תויתריציה תא שיגרמ התא
 .הצוחה תאצל תמ התא - ברעה עיגמ רשאכו םויה
 ,ןורטאיתל ,הדעסמל אצוי התא .אצוי התא זא
 ברועמ תויהל ךפוה התא .יתליהק ןוגרא לש השיגפל
 רשאכ ,ןכ ינפל רשאמ רתוי הבוט ךרדב הליהקב
 .תיבל ץוחמ ךימי תא תיליב

 ירשק המכ .דחא לכל םיאתת הטישהש אל

 .וידחי תוהשה לש חתמה תחת וקתוני םיאושינ
 .רבעמו לעמ וקזחתי אקווד םירחא םירשק

 *ולונכטה ידרומ" םתואל םהש לכ תואמגוד תיאר םאה

 םימחולה הלא זו"ישילשה לג"ב תראית םתוא "היג

 .דושמה בושחימב
 ןתוא לכ .תוחונ יאו תודגנתה לש הדימ תמייק

 "ירחב הנילעת תונוכמ לש םתוחיטב יבגל תולאש

 ןיעמל דרשמה תא ךופהל הייטנה רבגת רשאכ תופ

 לע .םיארונ תומוקמ םה םילעפמ .אטוז"לעפמ

 הדובע תביבס תריציל עיגהלמ ענמהל היגולונכטה

 .המוד
 הייושע רוציי לש רתויב תמדקתמה הרוצה

 ססובמה רוציי אלא ,אקווד ינומה רוציי אל תויהל

 ךכ .תומייוסמ תובכשל רופתו ההובג היגולונכט לע

 תדובע" תבוטל "םיידיה תדובע" תיברמ ענמת

 ."שאר

 תיבויח תידושמה היגולונכטל הבוגתה התיה התע דע

 .רתויב

 רשא םישנא .תונוכמ םיבהוא םישנא ,חטב

 לא רוזחל םינכומ אל םילילמת ידבעמ לע ודבע

 תא יתיליב .תאז ןיבהל לגוסמ ינא .הביתכה תונוכמ

 .םייוגש םיטסקט לש הספדה ינוקיתב ייח תיצחמ

 "שה הדובעה ןמ ךתוא ררחשמ םילילמתה דבעמ

 עצבלו תבשל ילע ןיא ,הדימ התואב םלוא .הרוח

 םימי השימח ,םויב תועש הנומש הדובע התוא

 תא תוסנל ריכבה להנמה תא ענכשמ יתייה .עובשב

 זאו הנשב דחא עובש תאזה תיתרגשה הדובעה

 .דמעמ קיזחהל לכוי םאה תוארל
 הנכסה יבגל תונעטה המכ דע גשומ לכ יל ןיא

 .תוימיטיגל ןכא םיינויזיוולט םיגצמב הנומטה

 שיש אשונ הז ןיא םלוא ןהיבגל ןקפס ינא ,תישיא

 ןמצע תא אוצמל תוניינועמ ןניא תורבח םא .חינזהל

 ,םינש רשע וא שמח דועב תועיבת לגל תונותנ
 .הלא םיאשונל הבשחמ שידקהל ןהילע

 בושחימ ומכ םיכילהת ינפב יסיסב לושכמ הז ןיא םאה

 ואוב" :רמולו דדומתהל אל םיפידעמ םישנא זדרשמה

 ."םהה םיבוטה םימיה לא רוזחנו בוזענ

 םלוא הרוק הז הב הדיחיה הרבחה ונא ןיא

 םילדבהה דחא והז .קפס אלל הזב םיבוט ונחנא

 .םינפיה ןיבל וניניב םייתוהמה

 םיחמומ םתוא עמשמל דואמ ינקפס ינא

 .ינפיה לוהינה םגד תא תוקחל ונינפב םיצילממה
 לש רוצייה רשוכש הצופנה הנומאב םג רודח יניא

 ותוא ילכלכה רוטקסב יולת הז .ונלשמ הובג םינפיה

 קשנה םלוא ,םירבד המכב םיבוט םינפיה .ןחוב התא

 אלא - לוהינ וא היגולונכט וניא םהלש ידוסה

 זנו יאב םייח םתויהמ תעבונה ,דיתעב םתודקמתה

 תאז תמועל ונא .תינוציח הפקתה תנכסל םינות

 .תוננאש רתיבו התוחפ הנכסב ,השבי לע םייח
 ונלעשו דחא רפסמ םה םינפיהש םינעוט

 יגטרטסאה ןונכתה וא יזכרמה ןונכתה תא ץמאל
 .רתוי הבוט םהלש ךוניחה תכרעמש וא ,םהלש

 רוכמל םיסנמ סה - םויפואב םיזוה םישנא םתוא

 םיעצבמ תעכ קוידבש ןוויכ ,תשמושמ הטויוט ונל
 .םהיתוכרעמ לש תשדוחמ הכרעהו הניחב םינפיה

 ינאו - ןפי יגיהנמ םע החישל סנכית םא

 םיריכב םילהנמ ,תולשממ ישאר םע יתחחוש

 םינעוט םלוכ - םיאנותעו טנמלרפ ירבח ,רתויב

 תכרעמה .תוכועמ דודיש עצבל םהילעש
 ,םייתריצי םידלי הקיפמ הניא םהלש תיוושכעה

 אל ונחנא .םייטרדנטס םידבוע קפסל תדעוימ איה

 .תאזב םיניינועמ
 ונמצע םיאתהל ,ב"הראב ,ונתיאמ םיפצמ ךכו

 ,םינפיל וניניב לודג לדבה ונשי .תונשוימ תוכרעמל

 םירפסה תויונחו ,תונדיתעב קסוע ןותיע לכ םלצא
 םחלהל ךילע ןאכ דועב .םיינדיתע םירפס תואלמ
 .להקה תעדותל תונדיתעה תא סינכהל ידכ

 עדימה ןדיע לש ותליחתב םיאצמנ ונאו תויה
 -ריש ידיקפתב וא עדימ רוצייב וקסעי םיבר םישנאו
 םיקוקז ונא םהל םירבד םתוא לכ תא רציי ימ ,םיתו
 ?םילגרומ ונא הילא םייחה תמר םויק םשל

 ,הדלפ ילעפמו תוינוכמ ילעפמ ןיידע ונל ויהי

 לש דואמ ןטק רפסמ ידי לע ולעפוי םה םלוא

 ולדוגב הווש היהי יתיישעתה םדאה חוכ .םישנא
 .תוכרעה המכ יפל תאז ,יאלקחה םדאה חוכל

 אל .םיתוריש יקוסיעב םוצע לודיג היהי

 םיתוריש םתוא לכ תא ןיידע איצמהל ונלחתה
 זנה היגולונכטה .הרבחל רוכמלו קפסל ןתינ םתוא

 .ההובג היגולונכטל המוקמ תא תונפל ץלאית הכומ

 םייפלאה תנש דושמ תא ונל ראת

 הבישחה תא שוטנל םיליחתמ ונאש רובס ינא
 .תכתמ תויושע תויהל תונוכמ לעש תיתרוסמה

 רצייל שיש יתרמא רשאכ ןכל םדוק יתחדבתה
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 .עמשנ אוהש יפכ
 ןיב אוהש לכ בוליש תוארל לוכי ןכא ינא
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 >.דיתעה דרשמ בצועי דציכ ןיימדל ליחתהל לכוא

 57 1(3) <1030: קםךדסתמ
 10 שםדפד בז 7; ;

 0 המדד ,
 1046 תנו הז 11 ו

 א" .5ז בוג,-1טפשי ₪
 1050 ץהצנאז הד 14,10;" ";ההח 1
 ,"6": \0₪ך 8( 7 ,הפד שמא 1%
 ןהש0 שמד הז 16,11;' םד 51

 :,"8א": .₪ך 311) 02 פדא
 גסלפ קהנמד הז 18,117 7: 57 ג

 |51080. 1= 341 דהאא 60 דס לסס
 1871 60 דס %9

 ושפש מז 3%=" ": קתבמד הבד ,1
 "2 ש- 7 ו םשדשמא
 3 הכד 87 18,13)" ";ההי 6
 6 ₪ 6-3 ב(ג) 7 ו -
 5050 סתבאד הד 16,15;" ";:םוה 7
 א" ד 301) 2010: םםזטמא \
 2010 שחצאד הד 15,17:;" ";ק 9

 וא": \₪ד 1(3) -2620% םשדטמא
 םסכס הצמד הד 18,20;"ש";הה 75

 ," 0": /₪ד 1(13) 2636: הפצסהמ
 8030 שתנאד הז 9;18,26 7: שך 3

 |52040: 1" 3-2 דמפא 80 דס
 2031 60 דס 0 , ,
 30406 257 3%:"%-א": סהדהד בד 2

 327967 | =ד 317 32058: תפדשמה
 5050 קתנאד הד 0;"8";17,24 7 5%

 ' כ": | ד 1(83) 2060: קפזטמא
 5060 קהנאד ך 18,25) "₪"; 17 ,4

 " "7": |27 1(2) 2070: ה5+0מא
 5070 שתנאד בד 9)18,25 7: |(₪7 ב

 | 32080: 1" 3-3 דמפא 80 דס ₪
 כ6₪71 ₪0 דס ₪

 08 .םד 3%= 4%
 )909: אד 31 2
 2096 קהצנאד בך 18,28₪/'

 +5: שד 1(8) 0:
 000 הפדטמא

 ה, תצנאז הז 26 ג
 תשד מא

 "; ₪7 ק=ק

₪ 
7,068 08 

6, 956, ₪ 
. 0 
+ 68 

 720 = 2,160: םםמפסק ,0
 650 תפדטממ

 308 1= [5א די האא 60 דס 0
 510 267 ק%=ק %+" 1

 320 15ד 8(ג)0
 530 םפשמקכ .5,חאס%49: םאמחק .פ,תאס

3 

 5 תפדשמא
 360 אםבפ 2%: 1" 6"=28" דהפא אמד

4 

 3106 "סא אש דס 7: םפבפ 1: ססאא
 '5:מ 1,3+2%: א=אד

 וכ 60 70 6
 9306 םהזמ "124,118,1284,"3 ,6,
,6,,,, "0 ", 195 , 36, 55 
5% , 56 68,110,68, 0,767 
1 .187 , 0,187,187, 
6",0,965,2399,316,0,2",. 

 ,ש,ם+₪48,251,0, 59 ,120,251
21,214,24,%+25 8 ,"0 ; 

1 , 3 2 ; 0 2 = 2% - 

 4 זה ש 27 , ₪ ,7 ,
₪ 55,55, (2 8 , 1,220 
5 52 52 24 2, 8387 , 405 

( 254,254 
 50 "ה 7 - 27 ,₪
 8",3,34,99 21 , ו
 5 ,164,"הה" 6 , .48
, 1 216 : 4 ,1 

 ),,5=4 ₪ יש

 08 קמצשאז ה ?,1:"א": אד :.(1)
 ו ₪ אשזטתהה

 |16 שאנאז הז 7 0 ?,%;) "8
 אד 1017 ה

 |26 קהנאז הז 7";7,4";;הד 9,7;"%

 יאתכש תכלה ככוכ

 יאתבש תכלה בכוכ תא תרייצמ היטענב רוצהדפ לש וז תינכות

 *ותה לע םירבסה .םיבכוכ יצבושמ הליל ימש עקר לע ,ויתועבטו

 .טסילה ףוגב רשא םֶרה תורעהב אוצמל רשפא תינכ
 .מבי לש ישיאה בשחמל הבתכנ תינכותה

 +4120,1ןשש)-(7(0086000)ה ןקה %51א3)%7ו וי

 16% צו אז .
 ן;שה ו

 ןלפכ וה

 | ל וו וו ןוי
 | וו

 וטס (טא ₪1-שש זס ₪0 ושו 4

 ןפ3 (04 14-ט זס אווז טז"" ואש

 170 גואש ו 4 ו +א 248 1ו4(ד4) +ץ) אא

 | ]]7 ו
 ו

 200 אש ג [ ו

 210 \גאו (א1+א,צ) 2
 215 א אגו א,

 ו אשה - 2 1

 230 אא עקרב
 240 אהא =

 ימ0 600 1<7 זס ?לשט

1609 

 . צ-האקכ(|) 6

 2 = \א,ץ).

 1604 |( וצו
 ה ₪"

 או טווא טווצחששהא י

 |! הישענב רוצהרפ יריב בתבנ

 וטוו- חמו 6-1

0 6 

6% 

 ג

 ו

 .טפ

 זס 65 זשו

 ןא6 טפזוו ו

 וו +א ,א2%וא(1וט +ץנ
 ו3וא(ו+1א(ה +

1% 

 45 שו הו

 וו( 1

 זס 21
) :| 

 96 (טו 0

 ו.
 ו -%1

 ו א-|לטוצ

 ה .

 טו( א

 ) א

! 

 ?ב \.1ו
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 םג הסיפדמ ,3 א ןורכז ,25 0.7.5. תוריהמ םג חסיפדמ ,3 % ןורכז ,ו5 6.0.5. תוריהמ
 רתי ,7 ( ןורכז ,36 0.0.5 תוריחמ .ץניא ו6% הלגע בחור ץ.8%,סודאב רינ ןיזמ :םיפסונ םירוביח ?.5. םודאב
 ריחמ ||\-25 ומכ תופסותו םינותנ ןיזמ ,ףיצר רינ ןיזמ :םיפסונ םירוביח רפוהש םיטקמ חול ,ררוב רינ ןיזמ ,ףיצר
 % 1858 ( אז 008 + 1592 (6מאדתסאז65) ריחמ .דדוב רינ ,תינושל בר הביתכ תנוכמל תספדמה תא
 % 992 (00א180ַאז608) ריחמ

 (תינושל-וד ללוכ ) תירבעב תופינמ 3 רחבמ תוכיא תוספדמה לכל
 .(לובמיסל ףסונב) תויזעול תופשב 20-מ רתוי דועו 2001

 הצירטמ תוספדמ ועיגי בורקב
 סוססחסו לש סיכז א\ זחא
 לע תלעופ תדיינ תספדמ - וא ו60 6.ץ.5,תוריהמ
 30 6.0.8.למשח וא תוללוס (א.1.0) תוכיאב 8
 לע תילגנא/תירבע הסיפרמ ףיסוהל ןתינ .םיטחמ 4
 רינ וא טרס םע ליגר רינ ךתוח םע.דדוב רינל ןיזמ
 דחוימב הטקש.טרס אלל ימרט .ץניא ו לש רינ

 % 146 - ריחמ % 1890 (6א180א105) ריחמ

 מ.ע.מ םיללוכ אל םיריחמה *

 רזרב לסיפמא תיב ,מ"עב (לארשי) לסיפמא :םינאובי
 01-922592ו  ת"פ חירא תירק ,3 לעפא 'חר

 412994 :לט ,98 יבנלא ,לסיפמא :ביבא-לתב תוריכמ זכרמו הגוצת םלוא
 םיבשחמל תורחבומ תויונחו
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 !םו צד לש יש-יוות

 תויורועפוצ הברה םע הנתמ 0
 |, ב

 םיבשחמל הנכותו רזע תוכל ו כרסה
 ו - כ

 הטמל 5 רעש רטנס ףוגנזיד

 03 290142 .לט 64332 ב'בא-לת

 םילשורי 806  ןורשה-תמר 6
 87 ופי ללכוכרמ 49 בולוקוס

 'א104 תונח
 02-247839 לט

 "בועחמה תירק"
 םיבועחמה תגוצת םלוא

 לארועיב לודגה
 תדמתמ הגוצתב קסעלו תיבל סיבשחמ ןווגמ
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0 0 0 .| 

 ן 71 ט ,2
. 

 פשה

 תונויליג 12 רובע 618םלשא

 רקוצ םחנמ תא שקבו (244388)03 ,244391 ןפלט ךתוחונל

 0 יבטחמ



-+100 )\4%00| 
 יקסע בשחמ לכב תורחתהל ןכומ

 :תואבה תובותכה ששב רחא

 ובל "<
₪0 905 

 טוד ללוכו

 םא\א
 סאו (חישק ס 2%

 ןיבת ₪4ואסוש 100+ תא הארתש עגרב
 1983 רצומה בוציע סרפב הכז המל
 ספותוניא) יטקפמוק ,הפי אוה .ב"הראב
 רתוי חונו (ךתדובע ןחלוש לע לודג חטש
 .רחא יקסיע בשחמ לכמ
 ופהל הבשחמב ןנכות ₪41א80% 100+
 חולל בל םיש .לקו טושפל וב שומשה תא
 !דיינהו חונה םישקמה
 יתש ח4ןאפס\/ 100+-ל ,םיעוציבל רשאבו
 תוכרעמ יתשו תויזכרמ דוביע תודיחי
 לודג הנכות רחבמ תודשפאמה הלעפה

 תלהנה ,םילילמת דוביע ,רתוי ןווגמו
 - תונכותו םימושי ללוחמ ,תונובשח
 .'וכו םיקסע ילעב ,םיסדנהמ ,ןיד יכרועל
 תודמוע תונכות 1000-מ הלעמל
 עגונה לכב םוצע ןורתי והז .ךתושרל

 ש
 ךסמ רוחבל לוכי התא ₪41א80\/ 100+-ב
 16לש תינמז וב הגוצת רשפאמה ינועבצ
 .םיעבצ 4096 לש ןווגמ ךותמ םיעבצ
 ימ !תוירחא הנש ול שי .לכה אל דוע הזו
 ?המלש הנשל תוידחא ךל תתל ןכומ דוע
 אלו לטיגיד י"ע תורישי ןתינ תודישהו
 .םירחא י''ע

 ה

 תחא לכל אוב .ונל ןימאהל בייח ךניא
 ושקב ,הלעמ תומושרה תובותכהמ
 י- םגו 84880 100+ תא ךל ומיגדיש
 תכוויתו םירחא םייקסע םיבשחמ

 םיבועחמ 88585 ב\וווח דיתעה
 רימט ןוסבקעי רמיו


